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পুর্বভাষ 
ভারতবর্ষ প্রার্কৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ তার মধ্যে হিমশিখর হিমাঁলয পর্বত 

থেকে বন্যাকুমাবিকা পথ্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিভ্ভৃত রযেছে নানা বনৌধধি। এই 
বনৌধধি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবন্ধত হয়ে আসছে জীবের মঙ্গলার্থে__বিশেষ বরে রোগ 
যন্ত্রণার উপশমের জন্য। বিশ্ববাসীর হিতার্থে ভাবতবর্ধ এই অতিষৃল্যবান সম্পদ লারা 
বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে । কিন্তু পাশ্চাত্য ওর প্রভাবে ভারতবাদী তাদের নিজের দেশের 

বনৌষধির মূল্য দিতে পারেনি এবং তার ফলে বনৌষতর বথার্থ প্রয়োগ দ্বারা ভারতীয 
আযূর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি সারা বিশ্বে যে সুনাম অর্জন করেছিলো তা প্রায় লৃপ্ত হতে বসেছে। 

ব্সগত ডাঃ কালিপদ বিশ্বাস মৃহাশিয় ভাবতেব বিশাল বনৌধধিব ইতিহাস, তাব এঁতিহ 
ও তাকে জনসেবায় প্রযোগের প্রয়োজন য়ত! নৃতন করে ভারতবাদী ও বিশ্ববাসীদের পরিচয় 
করার জন্য “ভারতীয় বনৌধধি" নামক পুস্তকটিতে ( তিন খণ্ডে) সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। 
ব্গগত ভাঃ শ্ঠামাপ্রমাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বইটির প্রথম সংস্করণে পূর্বভাৰ 
লিখেছিলেন। তার এই পূর্ববভাষে আযূর্বেদের উপর তার হুদ বিশ্বাস ও বিদেশে 
ভাঁরতীষ বনৌষধির সাফল্য সম্বঘ্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 

এই পুস্তকটির ছিতীর় সংঘরণে পূর্বরভাষ লেখার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। 
প্রখ্যাত আমুর্ধেদ-বৃহস্পতি শ্রী'বজয়কালী ভট্টাচার্য্য, আমূর্ধেদশান্্ী গ্রীতেজেন্দ্র কুমার সরকার 

এবং আবূর্ধেদাচার্য শ্ীশিবকালী ভট্টাচার্য মহোদয়গণের সহযোগিতায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ 
করা সম্ভবপব হয়েছে। স্বগ্গগত ভাঃ শ্ঠামাগ্রমাদ মুখোপাধায় মহাশয়ের ভারতীয় বনৌষধি 
সম্বন্ধে অভিমত জনমাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সংস্করণে পুনগিপিবদ্ধ করা হলো'। ভারতীয় 
ভেষজ ও বনৌষধি স্ম্বে এই সংস্করণে আমার অভিমত প্রকাশ করলাম। 
প্রাচীন কাল থেকে ভারতের বেদজ্ঞ খাধিগরণ ভারতীয় ভৈষজোর গণাগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ 

ছিলেন। আধূর্ধ্েদে এক শ্রেণীব আঘৃর্ষেদ বিশেষজ্ঞের সম্ধান পাওষ। যায় ধীঁরা সন্ধানী বেশে 
দেশ বিদেশ ভ্রমণকাঁলে জনসাধারণের মধ্যে ভেষজের প্রয়োগ কবতেন। প্রাক বৌদ্ধযুগের বা 
তৎপরবর্তাঁকালের আধূর্কেদতস্ত্রে ও সংহিতাগ্রন্থে নান! প্রকার বনৌষধির উন্বেখ আছে। 
এ ছাডা চরক, হুশ্রুত ৪ আষ্টা্গহদয সংহিতাঁতেও বনৌষধির স্বঘ্/বহার সহয্ষে বিশদ 

আলোচনা রয়েছে। 

পরবর্তীকালে চক্রপাঁণিদ্ত ও শাঙ্গধর সংহিভীতে বিভিন্ন গ্রকাব বনৌষধির ব্যবহারের 
উল্লেখ করা হয়েছে। যোডশ শতকে ভাবমিএ তার গ্রন্থে চক্রদত্তের তুলনায় দেশ বদেশের 
বহু ভেষজের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। চক্রুদর্ত রচিত “প্রব্যগ্ণ” নামক পুন্তকে ও 
ভাবমিশ্র রচিত “ভাবপ্রকাশ” নামক পুস্তকে পৃথক পৃথক দ্রব্যের গুণের বর্ণনা আছে। 

সপ্তদশ শতকে ধ্স্তরি নিঘ্ট, বাজনিঘণ্ট, প্রভৃতি নিঘণ্ট,কারগণ ধারাবাহিকভাবে 
বনৌষধিব সং ও গুণাগুণ ছন্দাকীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ফলে বনৌষধর ব্যবহার 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পভে। এদেশের ইউনানি, হেকিমি চিকিৎসক সম্প্রদায় ও 
বসবৈচ্ সম্পদ পবে এ জ্ঞানের স্ঘ্যবহার করেছেন | এইভাবে রোগচিকিৎসার্থে ও 
রোগের মৃলীভূত কারণ শোধনার্থে বনৌষধের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। দ্বর্গগত বিশ্বাস 
মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। 



ভারতী বনৌষধি 

আধূর্ষেদ সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিপবীত, দৌষবিপরীত বা। উভ্যবিপরীত 

হ্রণবিশেষে বনৌষধি প্রযৌগ করে থাকেন এ বিষষে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে 
আঘূর্ধেদীয চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য আছে। এজন্য নিঘ্ট:র ও আযূর্বেগ্রন্থেব বর্ণনার 
নিজন্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং দেই বৈশিষ্ট্য নিষে গবেষণার ক্ষেতরও টুর বযেছে। 

আষ্টার্শ ও উনবিংশ শত্রকে উদযটাঁদ দত্ত, আব. এন্: খোরি ও বহু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য 

মনীষী ভারতীষ বনৌষধি সন্থত্ধে বছ তথ্য স্থিত পুস্তক রচনা কবেন। তাদের বথা 
বিশ্বাম মহাঁশয় এই পুস্তকের ভূমিকীতে উল্লেখ করেছেন। 

যে সকল পাশ্চাত্য মনীষী ভাবতীয় ধনৌষধি ন্যে গবেষণা করেছেন তীদেব মধ্যে 
মহামান্য ড/4৮ এর নাম বিশেষভাবে উন্লেখখোঁগ্য | তিনি আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে যে 

অপূর্গ্রস্ সংকলন করেন তাকে একট! 801110:6 00601013-এর [5০ ০1089019 বলা 

চনে। পরবর্তীকালে 1৫: মহোদযের অন্থকণণে 801515 8০ 895৫ মহোদয় 'বনৌষধির 
একট! সচিত্র গ্রন্থ বচন! করেন 

অসামান্য উদ্ম ও পরিশ্রমে শ্রদ্ধেষ স্থপণ্ডিত শ্রীকাঁলিপদ বিশ্বাস মহাশয় বাঁংলাভাযাতে 

“ভাবতীয় বনৌযধি” গ্রন্থে মৃখ্যতঃ অন্বর্তন ও নিজন্ব জ্ঞান জন্নিবেশ করেছেন। বর্তমান 
মংস্করণে আযুর্বদেব আলোচন।, সর্ববভাবভীষ পণ্ডিতগণের মত ও 0310559:5 এব আধুনিকতম 

বিচাব বিশ্লেধণ সংক্ষিপ্ত অথচ নিগুণভাবে বর্ণনা কর! হযেছে। 

আর্ধভারতের বহুশতাীব সঞ্চিত সম্পদে থে চিকিৎসাঁ-বিজ্ঞান গডে উঠেছে তাঁব একটা 
নির্জঘ দৃষ্টিত্দ আছে এবং মেই দৃষ্টভঙ্গি নিষে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রও এ্চুব রযেছে, 
দে্ন্য নিঘ্ট,কাবগণেব চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোজন! বইটিকে 
ভারতীয় আতূর্ধ্রদের ধারাবাহিক গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান করে তুলেছে । এই মযোজনার 

কাজে সহায়ত করেছেন তিনজন বিশিষ্ট আযূর্ব্বেদসেবী বিজ্ঞ কবিরাজ (১) আবূর্ধে_ 

বৃহস্পতি শ্রীবিজযকালী ভটটচার্্য (২) আঘূর্বেদাচা্ধয শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্ধ্য ও (৩) 
আরূর্েদশাস্্ী শ্রীতেজেন্ত্রেকুমীর সবকার। আবূর্বেদেব দৃষ্টি্দিকে গবেষণীব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে 

আয়ত্তের জন্য “ভার্তীষ বনৌষধির” ভূমিকাসহ “আঘূর্ব্রেদে বনৌষখি প্রসঙ্গ”, নামে এই 
পৃথক ভূমিকা সংযোজিত হলো। 

পরিশেষে বিশেষ দুখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই পুস্তকমূ্ূণের অব্যবহিত পূর্বে আঘূর্বেদ- 
বৃহম্পতি বিজয়কালী ভট্টাচার্য মহাশয পরলোক গমন করেছেন। 

ুস্তবমূদ্রণ কালে বিশেষ ভূল ক্রুটী সংশৌধনেব ভার আঘূর্বেদাচারধা শ্রীর্ণ চৈতন্য ঠাকুর 
পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের উপর দেওয়া হয়েছে। বনৌষধির পাশ্চাত্য নাককরণে ডক্টর এস আর 
দাস আমাদের সহযোগিতা করেছেন । 



ভারতীয় বনৌষধি 

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব ম'ননীয় 

ভন্ব শ্রীশ্যামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

এম. এ+ বি. এল, ডি লিট. এল-এল ডি, ব্যাঁঝষ্টার-এট-ল 

মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত ] 

উইল শ্রীকালীপদ বিশ্বাস 
এম এ ডি, এদ-সি, € এডিন, ) এফ. আর, এ

স. ই এফ, এন, এ. 

সথপারিণটেণডেট, রঘেল বোটনিক্ গার্ডেন, কলিকাতা। এবং উত্ভিদ.বিজ্ঞানের 

অনারাবী অধ্যাপক, কণিকাতা৷ বিশ্ববিগ্ালয় 

ও 

শ্রীএককড়ি ঘোষ 
রষেল বোটানিক্ গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী 

হূল্য ১২ টাকা 



চামগাছাও হার [বাটি 

চ্যারিটি ৯৭9 209145লূ00 উহ 81৪ঘখা) ঠা পিঠাব্যাা415 

৪0াধাধনবাটঘাব (089) 08700 ঢাখাখঘাতা্থ 258, 

48, ন৯০৬ 050, পান ওতেসওের। 0৮00৭, 

10348--0 ও. 2৪9৪--48০7, 1950--00 



এতদিন শেষ হইল ইহা আলন্দের বিবর! 

বৈজানিক পরিভাষা-অবনহ্ধনে লিখিত হইন্লাছো! তবে উত্ভিলবেন্বালের ভন্য প্রত্যেক গা 
সর্বঘগ্ধত বিশ্ু্ন বৈজানিক ল্যাটিন নাম কেও হইছে এবং জনমাধারণের হুবিধার জগ 
ও ভারুতের অন্যান্য এদেশের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন গুলেশে চলিত নামেও উল্লেখ করা 

হইরাছে। স্ুততাঁং বধের গা চেনা কোনরপ কষ্টনাধ্য হবে লী? 

আমাদের দেখে অনেক দময়ে চিকিৎকেও1 ঠিক গাহের লক্কাল পল লং থক; গাছের 

সঠিক পরিচয় আধুনিক হিক্ঞানদ্ত উপায়ে জানা তাহাল্তে পক্ষ হন্ছব্পর হন? 
বাংলায় লাগাতার বর্ণনা ও খপ লিখিত হইলে নাবারণ লোকেরা গাছের € ধির 
নম্ক্ পরিচয় পাইিতে পারেন। গুত্যেক গাছের চন্স্থান উল্লেখ করাঁহ্ব হে কোন গাছ 
দুরকারের সমগ্র অনায়াসেই পাণুল। বাইতে পারে | ছবির ভাহান্ে গাহ চিলিবার ও কোন 
অহুবিধা হুইবে না, এই সক কারে ও আমাদের এই লুগ্ত মম্পল পুইকুদ্ধার করিবার 
কার্যে__সাহাব্য করিতে বহচিন পূর্বে জামার বু উকান্দীপল বিশ্বাদ্কে বাংলী ভাবা 
এই পুত্তক লিখিতে অনুরোধ করি । 

হিমাচলে বহু বধের গাছের চাষ করা থুরই দবপর | কালীপন্বাবুর “দানে গায় 
শতকরা ৭* ভাগ বিল্শৌর কধের গাছের-বেছন ভিডিটািল- কুইলইন: ইপি ভুলা 

বেলেডোনা, হয়াদিফামদ্, লোবেলিগা গহৃতির- চাক সহজেই করঃ হাইতে পারে এবং 
এই সকল গাছ হইতে কনকারখানায় বধ গ্রস্থত হইতে পার । আম; বু হার ৫ 

যাবত দেশী € বিদ্শিক্প গাছের পলর্ঘ ও উপযোগিতা, বিশবলভাঁবে গবেহপী করি ও ও 

নব উদ্ভিদ, হইতে বধ তৈরী করিনা হ্বাধল ভারত লেশ্দের লন্বে ও দুমগ্র মালবজ্া 
মঙ্গলবিধাঁদে অচিবে ষদর্থ হইবে | আনি লিিল্হ বলিতে পারি এই দুম্তত এই ম 

উদ্দেম্য-দাঁধনে থে বাহাঝ করিবে । 
55 কিং এভ শ্রার্ড রোভ, 

১*ই জুলাই, ১০৪৯ 

১9/ গী 

থ 
চ 





পূর্বভাঁষ 

অতি প্রাগীন কাল হইতে বোদজ্ঞ থবিগণ ভারতবর্ষের তৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্ধে 

বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অরথ্বরবেদ উহার একটা জান্ল্যমান প্রমাণ | এই অরর্ববেদ 
হইতেই ধন্স্তরি-লিখিত আযূর্েদের উদ্ভব। পরবর্তী সমযে মহবি আত্বেয ভরদ্বাজ ও 
অগ্নিবেশ গ্রত্তৃতি গ্লষিগণ আধূর্ধেদীয অধ্যাপকরূপে কযেকখানি চিকিৎসা"্রন্থ প্রথযন করেন 

তাহাদের প্রস্থগূহ হইতে মহধি চরক ব্যাধিপীডিত জনগণের হিতার্থে চরক-নংহিত, নামক 

অমূপ্য গ্রন্থ রচনা কবেন। 

কধিত আছে যে দেববৈদ্য ধন্ন্তরি কাশীরাজ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করণ মহধি 

বিশ্বামিত্র ব্বীধতনয হুশ্রুতকে তীহার নিকট আধূর্ধেদ-শিক্গাঁর জন্য প্রেরণ করেন। মহষি 

হুশ্রত শিক্ষালাভের পব যেগ্রন্থ বচনা করেন তাহাঁরই নাম হুশ্রুত-স হিতা। চরক ও সুশ্রুত 

লিখিত চবক-সংহিতা, ও স্ুশ্রত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতঘ চিবিৎসশ্্রস্থ। এই 
ইখানি পুস্তকে অন্ত্রচিকিৎসা, দেহতত্ব, ওধরধনির্বাচন ও ওধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অণ্তি 

বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক ছুইথানি লোঁকাতি'ত জ্ঞানেব পরিচাঁযক ও অপৌরষেয় 
বলিয়া কথিত! 

প্রাচীন চিকিৎসা-্রস্থের মধ্যে রাঁজভট্র অষ্টা্ঘযদয-সংহিতা, চত্রদত-সংগ্রহ, শা ধর" 
সংগ্রহ, ভাঁবমিশরেব ভাবপ্রকাশ, মদন পালের বাজনিঘণ্ট,$ মাধবকবের নিন এবং আরও 
কতিগয চিকিৎসা-পুস্তকে ভ্রব্যগ্তণ ও চিকিত্সা-বিধি আলোচিত হইযাছে। 

মূঘলমান রাজত্বকালেও রাজকীয সাহায্যে মুলমাঁন হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও 

উর্দুভাষায এদেশীয় ভেষজ-সন্বন্কে কষেকখানি অমূল্য পুত্তক লিখিয়াঁ গিয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে তালিপ শেরিফ ([91569 91:621£) এবং যখেজন-উল-আছিয (118175280-0]- 
ঠা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

খৃ্টায যৌডশ ও সপ্তদশ শতাবীতে পোতুপীজ ও ওলন্দাজ উ্ভিদ-িদ্যাবিৎ চিকিৎসকগণ 
ভার্তীষ ভৈবজোর গ্রণাপণ-সবন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদযন করিধা গিয়াছেন। দক্ষিণ 
ভারতের প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ৬৪: 73176506 লিখিত [3005 [10155 115190911005 
নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভজ্ত1 এতদ্বাতীত "720093 [315ঘ5, 0. 12215098 ], 196 
0959, 18, 86৫৫020০ প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারুতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 

উদ্ভিদেব গুণাগুণ-মন্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। 



1% ভারতীয় বনৌষধি 

রী অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাঁবীতে উ্ভি্বিষ্ঠা-বিশারদ চিকিৎসবগণ ভাবুতীয় 

চিকিৎসা-শান্্ অধায়ন ও প্রণধন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। 

এই পকল মনীবির মধ্যে [00 0২০১৪০৪। এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহাকে ভাবতীয় 

আধুনিক উত্ত-পরিচয় গবেধণার পিৃতুল্য বলিনেও তত্যুক্তি হয় নাঁ। 10 [২০৪০৫ 

লিখিত ০5 [51৩৪ নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয ও বৈজ্ঞানিক নাম, 

তাহাদের বর্ণনা, আবাস ও গুণাগুণ বিস্তাবিত ভাবে লিখিত আছে। 
পরবর্তী স্ময়ে ১৮১৭ থ্রী; 00 0000. ম150170106 ভাবতীয় ভৈষজ্যেব হিনুস্থানী ও 

অস্ত নাম /১518016 7১5558:0) নামক সামগ্িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাঁণ করিষ। 

গিয়'ছেন। 10. টি, আথ10 এবং 0০ 050 প্রমূখ উ্তদ্বেতারা দেশীয় বধের 

গুণাগ্ণ-সন্থদ্ধে অনেক তথ্য আবিদ্ধার করিবা জনগণের প্রস্থৃত উপকার সাধন করিয়। 
গিয়াছেন। 100, 108016, 11000661) 9161166, 07 71896, 0০ 0515০০৮ প্রড়ৃতি 

মহোঁদযগণের দ্রব্যগ্তা-ুস্তকগুলি (2056192131০ । অতি উংৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রনথ। 

9 11120 0 3৮৪০৪00655য এবং 00, ড/911100 এব 401087008007006)9, 36001 

অতি সারগর্ভ পুস্তক। 10, 1৫00৫ নিখিত বোদ্ধাই প্রদেশস্থ ভেষজ এবং 101, 
: টঘ লিখিত মান্জ-দেশীঘ ভেঘজ, এবং 007. 2৫52 6০৬৫]] লিখিত চ27125 

ঢ:০৫এ০ এবং বায়বাহাদুর কাঁনাইলাল দে লিখিত [7165705 [90865 অতি উংকষ্ 

চিকিৎসাঁপুস্তক। 
00 ০1৫৮ লিখিত 7701609 900802175 09101659795, 911 0, 10, 001০ 

লিখত 10, ০0? 8:18 [0৫15 এবং 8: 35928 1০৮৮ সাহেব লিথিভ 01010ঞ)5 

০6820000010 2:0৫005 থথাক্রমে ১৮৪৫, ১৮৪৭ ও ১৯০৪ খুঃ অম্পর্্পে প্রকাশিত হই 

দেশীয় চিকিৎনা-বিষয়ক উত্তিদ্ ও আষকর উদ্ভিদের পরিচয়-ও ব্যবহার সন্ধে যুগান্তর আনয়ন 
করিয়াছে। 

52. 39086 00105 লিখিত বহুসংখ্যক দেশীয তেজ উদ্ভিদের পবিচাধক পুস্তক, 

ভারতে কুইনাইন চাষ সহদ্ধীয় পুস্তক এবং ভাঃ উদয়চাদ দত্ত লিখিত [71700 15121 
81২: নামক পুস্তকের 21099815 বহু ভেষজ উদ্ভিদের দুরূহ পরিচয় অতি সহজ 

করিয়্াছে। 80: 108দ4 010 সাহেব লিখখত ০7:৪৪ [15005 হুগলী, হাওডা ও 
২৪-পরগণার গাছ ও হুন্দরবনের গাছ নামক পুন্তকগুলিতে অনেক ভৈষজ্যের নিদর্শন ও 
পরিচয পাঁওয়] যায! 

আধুনিক চিকিৎসাগ্স্থের মধ্যে 79৮. [৮001 ও 21210 8, 9, 29০ লিখিত [20780 
11501009] 1505৭ 10 £, টব, 02০5৪ লিখিত [7707621008 101085১ 10৮, 
টৈএএ/এণেত লিখিত ০ ণাওা।। 26555, 0053105 এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গপ্ত, 
কাঁব্যতীর্থ লিখিত বনৌধপব-র্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বৈদিক বুধ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত থে সকল চিকিৎসা গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা 
হইল, ইহার কলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও জ্যাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক খরিদ 



ুর্ধাভাষ 1৬, 

করিয়া! অধ্যবন করা অতি বাধ-সাপেক্ষ। তছাতীত ইংবাঙ্গী ও ল্যাটিন ভাষার অনভিজ্ঞ 

ভিবকৃদিগের অনুপঘোপী | বনৌবধি-দর্পা নামক পুত্তকখানি ঘদও ব্ভাষায় লিখিত তথাপ 

উহাতে অল্নসংখ্যক ভেষজের উলেখ আছে মাত্র এবং উহাতে ত্রুলতাদির স্বি-পরিচয় না 

থাঁকায় ইহা নাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে । 

ভৈবজা তরুলতাদর গ্রক্তত নাম ও পরিচর, উহাদের টজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নামি 

সন্বপ্ধে বহুদংখাক অনুসন্ধান পত্র আমার নিকট সময়ে সময়ে প্রেরিত হওয়ায় সেগুলির যথাধথ 

উত্তর-প্রনানকালীন আশার মনে হইয়াছে যে, তরুলতাদররি চির ও বর্ণনাদহ একখানি ভৈবজা- 

পুস্তক লিখিত হৃওযা! বিশেষ আবশ্বক। বহু গণ্যমান্য চিকিৎসক এরূপ একখানি পুস্তক 

প্রণয়ন করিবার জন্য অস্তেরোধ করা আমার পূর্ব ইচ্ছ৷ আরুও বনবতী হইয়। উঠে ও 
এই পুন্তকখাঁনি প্রকাঁণ করিতে উতদাহিত হই 910105510 0210, 0,174 ৫.0, 0 

1.4, 1, 24. 9. 0. 90. 17 10, উর, 2. 5, ঢু. 2, 9, ঢু, ঢু 5, 

ভূতপূ্ব হপারিন্টেণ্ডেট, ররেন বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকতা। ও ডাইরেক্টর, রষেল 

বোটানিক্ গার্ডেন,_[2ম্ম) এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উদ্চোগী কবেন এবং এই ভূমিকার 

ইংবাজী অন্ত্রবাদ তাহার জীবদ্দশায় সংশোধন করিয়! দিয়াছেন, এজন্য তাহার নিকট 
মামি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংরাজী ভাবায় লেখা স্থির করিয়াছিলাম। পরে 

আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীহ্যামাগ্রসাদ মুখোপাধায় মহাশর ইহা বদ্দদেশের আবাল বৃদ্ধবনিতার 
পাঠোপবোগী ও উপকারের জন্য ব্দভা্ান্ধ লিখিতে অন্থরোধ করেন। তাহার উদ্দেশমত 

এককভিবাবুর একান্ত পরিশ্রম এবং আমার উদ্তদ-গবেদণায় তীহার নিষ্ঠঠ ও আপ্রাণ 
চেষ্টার ফলে এই বিস্তীর্ণ পুস্তক ব্ধভাষায লেখা সম্ভবপব হইয়াছে । এই পুন্তক-প্রণয়নে 

মাননীয় শ্রীরমাগ্রমাদ সুখোপাধাব এবং শ্রীগামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ঘয়কে পবামর্শ ও 
উৎসাহ দিবার জন্য এবং কলিকতা! বিশ্ব বগ্ভানযের দ্বাগা এই পুস্তক ছাপাইবার বন্দোবস্ত 
করার জন্য আমার কৃতদ্ুতা জানাইতেছি। 

সর্ধদ'ধারণের সুবিধার জন্য বথাক্রমে প্রাত্যক উত্তদেব বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ 

ইাজী পুশ্তকে উহার চিত্র-পরিচয ও বর্দন। আছে কোন্ কোন্ স্থানে গাছগু'ল পাওয় যায়, 

গধধপরস্তত কার্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহার তৈবজা গুণ কি কি 
আছে ও কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে ভাহা এই পুস্তকে নিখিবার্ চেষ্টা করা 
হইয়াছে। তহতীত সাধারণ পরিভাষা অন্গ্ায়ী সরল ভাবায় বর্নার সহিত বৃষ্ষাদির 
চিত্র ও চিত্র-পরিচষ দেওয| হইয়াছে পুস্তকখানিতে প্রায় ৭** (সাত শত) উ্রিদের 

বিষয় লিখিত হইথাছে। বত্তগ্রানে কুইনাইন, ডি'জটালিদ্, ইপিকাকুয়ান|, হয়াসিয়াদাষ্ 
প্রস্ততি যে সকল গাছের চাষ ভারতে গ্রবত্তিত হইন্লাছে দেগুনিও বিশেষভাবে ইহাতে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

এদণে পুন্তকগানি যদি আমূর্বেদীম ও অপরাপর চিকিৎসকগণের ও উন্লিতিততর 
অনুমদ্ধিতসথ ছাত্রগণের উপকারে আইসে তাহা হইলে আঘাদের পরিশ্রম নার্থক হইয়াছে 

বলিয়া ধন্ত হইব । এই পু্তক-প্রণ্রন কার্ধে আমি প্রার শতাধিক চিকিৎদা-গ্রথ ও উত্তিদ 



৪ ভারতীয় বনৌযধি 

বিদ্যা-বিধযক পুস্তকের সাহাযো গ্রহণ করিষাছি ; তলপন্ত এই সকল গ্র্থকারের নিকট চিরখণে 

আবদ্ধ রহইিশাম। গ্রফ-সংখোধন কার্যে শ্রীন্শীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাহাকে 

আমার আস্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। 

পরিশেষে বজব্য এই যে, এবপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম-গ্রগাদ থাঁকা সম্ভবপর । সহদর 
গাঠিকগণ গেলি নির্দেখ করিধা দিলে আসি তাহাদের নিকট কৃতদ্র থাকিব ও গরবর্তী সংস্করণে 
অতি যন্ধের সহিত সংশোধন কবিষা! দিব। 

হারবেরিয়াম, 

রয়েন বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা । শ্রীকালীপদ বিশ্বাস 
১ল। আগষ্ট) ১৯৪৪ । 



উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ 
হিন্দু আঘূর্বেদ শাস্ত্রে বহু গ্রাচীনকাল হইতে তরুপতাদির আকৃতি, গণ, বাসস্থান ও 

বাবহাৰ অনুথাধী শ্রৌ-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে; যখা-_শাঁকবর্গ, পুষ্পবর্গ, 
হবীতকীবর্গ, কপূরাদিবর্গ, গুড্চ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই নকল বিভাগ প্রধানত; 

উত্ভিদেব গুশীগ্ুণের উপর নির্ভর কবিযাই লিখিত হইযাছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান- 
সন্ধে অনুশীলন না| থাকাষ এবং উত্ত প্রথা অন্ঘাধী কোন উদ্ভিদাগার সজ্জিত না থাকা 

বুক্ষাদির পরিচয়-বিষষে বিশেষ অহ্ৃবিধ। হইয়াছে। 

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ি্-বিগাব অধিক পবিমাঁণে উৎকর্ষ সাধিত হওযাঁয় 

পাশ্চাতা পিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে শীদৃশ্ত লইয়া! উত্ভিদগুলিকে নানা ভাগে 
বিভক্ত করিযাছেন। এই শ্রেনী-বিভাগ পৃথিবীৰ যাবতীয সভ্য দেশে চলিত থাকায ও এই 
বিভাগ অনুযাধী আধুনিক উঞ্তিগগাবগুণি সংরক্ষিত হওয়ায় তরুলতারদির পবিচয-সম্ন্ধে 
বছপরিমাণে বাধাবিস্ব দূর হইয্লাছে। আমরা সব্বপাধারণের স্থবিধাব জন্য পুস্তক-লিখিত 
গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথান্্যাযী সজ্জিত কবিযাঁছি। পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী 
গাছগুলির শ্রেণীবিভাগ থাকাষ উত্ভিাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ সুগম 
হইবে এই আশায় আমুবেরদোজ সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইযাছে। 

পাশ্চাত্য পর্জিতগণেব মধ্যে খ্ীং পৃঃ ৩৭০-২৪৫ অব 10:600105509 নাঁমক একজন 

গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পব ১৭০৭-১৭৭৮ খ্রীঃ অন্দে 

স্থুইডেন-দেশীয প্রসিদ্ধ দার্শনিক 1,129 ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। 

বর্তমান যুগে এই শ্রৌ-বিভাগের ছুইটী প্রণালী সতভ্যন্রগতে গৃহীত হইযাছে। একটা 
800797 & 73001 সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটা 7:02: &: 7900 নাহেৰ 

লিখিত বিভাগ | 8৫75৮7917 & 7001০ সাহেবের লিখিত বিভাগ ভাবতে, ইংলণ্ডে & 

ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে; আর 70816: & 7806] সাঁহেবেব লিখিত বিভাগ 

জাশ্মাণীতে এবং ইউরোপের ছুই একটা উত্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা 2:52016 & 
[06010592, সাহেবের লিখিত আী-বিভাগ ঘ্বাবা৷ তরুলতাদিব শ্বাভাবিক অবস্থা আবও 

বিশদ ভাঁবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। 

চ212 & 6280 আহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদগুলিকে ১৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন! 

পুরে বলিয়াছি যে 82767200 &০ [590%০ সাহেবের লিখিত শ্রেদী-বিভাগ ভাব্তের 

উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে, অতএব আমরা এই পুন্তকে-লিখিত উদ্ভিন্গুলিকে তীহাদের 
10348- ৭ 



8%ৎ ১ ভারতীয ব্নৌষধি 

মতান্ত্যাধী বিভাগ করিযাঁছি। 72001 সাহেব তাহার লিখিত 32672 01821200 

নামক পুস্তকে উত্তিগুণিকে ২,* (ছুই শত ) বৈ 00৫6: ব বর্গে (৫0115) বিভক্ত 

করিধাছেন। ইহাঁব শৌবিভাগ অতি সংক্ষেপে নিয়ে গত হইল। 
80 জজ (উডিদ্ রাজা) 

45 9901088105 13, 72) ঘ)01081705 

তিন (সপুশক উদ) 

1 রি 2 5০905 35 800৫0089517 81810500105 2, 05007050005 

1 
তীর গন। (মুক্তবীদ্ উদ্ভিদ) 

(8 88০908 & চ00৪। (৪) 21889 (০) 1500985  (8) 01001510002. (6) 04070001109 

(দ্বিবীজ পত্র উদ্ভি) (একবীল্-পত্র উদ্ভি,) 
281500055 3, 01011001071 

(৪) 95280০3 (41%91%019) (৮) 1195595 চা & 00 21165 

উপবোক্ত তালিকা হইতে দেখ। যাইতেছে যে 957৪0) &০ 18001 সাহেব উদ্ভিদ 
রাজাকে প্রধানত: ছুইভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন; যথা, 05910৫855 ( অপুষ্পক উদ্ভ্দ) 
এবং 81906088005 ( সপুষ্পক উদ্ভিদ্)। 

0200৩8থ05 আবার 1109102565১ ০2৮56, এবং চ60৫00156 এই তিন 
ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে 92:28 ( রোগোৎপাদক উদিজ্ঞান,) ৮01 (ছতরক 
উদ্ধি,), 4186 (জলজ শৈবালাদি উত্তি,.) এবং 10992 সস্জাতীয় উদ্ভিদ, গ্রধান। 

উপরোজ তালিকায দেখা ধাইতেছে যে 750208205 (সপুক্পক উন.) প্রধানত; 
ছুইভাগে বিভ্ত; যথা, 4১161096008 (গুপ্ত বা আবদ্ধবীজ উদ্ভিদ, ) এবং (70709 
09:05 ( উন্ক্তবীজ উ্ভি)| 4১076099605 আঁবাব দুইভাগ্গে বিভক্ত; ঘ্থা, 
10501515100 ( দিবীজ-পত্র ) ও 21০90০51610 ( একবীজ-পত্র ) উদ্ভিদ, 

950508:05 (উন্মুক্তবীজ ) উদ্জিদের মধ্যে 08105 ৫600918 ( হিমালয়জাত 
দেবদার % 61003 1078:0119 ( সরল কাষ্ঠি), 4019 
ইত্যাদি প্রধান। 
যে সকল উদ্ভিদের অঙ্ক বাঁহিব হইবাঁ সময়ে ছুইটা বীজ-পত্র বাহির হয সেইগুরলিকে ০96516007, উদ্ির বলে; যেন চালতা, আম, জাম, তেঁতুল, বেল, কার্পাস, কলাই প্রতৃতি। থে নকল উদ্রিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সমযে একটা বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে 0102000(516107 উত্তিং বলে' যেমন স্বপারি, তাঁল, খেজুর, নারিকেল, হরিয্রাঃ ্া, তালমূদী, পিয়াজ, কেতকী ইত্যাি। 
এই পুস্তকে লিখিত যাঁবতীয় উত্ভিদেব প্রত্যেকটির পৃথক বর্ণনা আছে; ইহাদের বংশাবলীর সমগ্র পৰিচয় দিতে হইলে গুঁভকের কলেবর অতিশয় বদ্ধিত হইবে এই আশিশ্কার 

]হ0196105, 01055 ও 0৮055505 



উদ্ভিদের শ্রেণৌ-বিভাগ 8০ 

এলে উহ! পরিত্যক্ত হইল। বিভাগগুলি আবও কি বুঝাইবার জঙ্ত নিয়ে আর একটা 

তালিকা দেওমা হইল। 

01893 1.-101০0115105 ( ছিবীজ-পত্রী ) 

701%15100. 1, 60150609156 (বা বিষুক্ত-দল ) 

99৮-01515100, 0) 10081500100186 ( বিযুক্ত-স্তবক ) 

( চঞ্ঘ015-739001000120686--11112062 ) 

90401519107, (9) 10150100756 (যুক্ত-স্তবক ) 

( হ800115- 1108068৩--110100620626 ) 

91১70155100 (9) 0815০000686 ( বহিশ্ছদী ) 

( ম৪015--7,960112709925-000080896 ) 

[01515100, 2. 250096156 (ব1 সংঘুক্ত-দল ) 

(চ270115--73007802৩--51506551090526 ) 

[015191003, (1700057015696 ) 7100007120750686 ( একচ্ছদী ) 

(8900115--1ব5058105086--06258600105118069 ) 

01895 [া.-:000093067059 ( মুক্তবীজ-পত্রী ) অনাচ্ছাদিত 

( ঢ800115-029690286-0008020696 ) 

01895 [ঢা.-1009০0:515005 ( একবীজ-পত্রী ) 

[01519100, 1. 2905101992০ ( দবিসারি-দল ) 

( 8800115--0750190008010620229--751909069 ) 

[01515101072 0100105:86 (শীষধারা ) 

(810115--/00028180686-- 01210111626 ), 

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসারে বর্িত। ইহা গাছেব বিশেষ নাম 
ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত সংলগ্ন থাকে। সর্বপ্রথমে গাছেব পধ্যায়ভূক্ত বা গণীয 
(027605) নাম দেওযা হইয়া থাকে , যেমন [2072009118 6160108 1২022, এলে 

[২০2০18) পাহেব উক্ত গাছেব বর্ণন| করিয়াছেন, এইজন্য তীহার নাঁম শেষভাগে লিখিত 

হইয়াছে; ৮০157০8 নামটা বিশেষজাতীয় (99০:8৫) নাম! কোন লোবের নাম যদি 
দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ হয তবে দেবেন্ত্রনাথ ৮21:108 জাতীয (90০80) নামের এবং ঘোষ 
নামটি '0800010থ1থ-গণীয (360০০) নামের তুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্্রনাথ ঘোষ 
ও খগেন্্নাথ ঘোষ এই তিনটা নাম ঘোষ-বশীয় তিনটা ব্যক্তিকে বুধাইতেছে। গাছের ও 
তেমনি 7, 65160008) নু 0808008১ শ, ০8৪৮৮1৪ প্রভৃতি নাম 12600179119 গণভুক্ত | 
পূর্বোক্ত গাঁছগুলি সমস্ত 00015650886 77015 বা] বর্গের অন্ততৃক্ত। প্রত্যেক গাছের 

একটী করিয়া গণ--£609 ও জাতি--596012 আছে। 92201610 নামটা 621671০ নামের 

বিশেষণরূপে সাধারণত ব্যবহৃত হইগ্া থাকে ; যেমন 51005 107261801%6 বলিলে 1078160115 
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অর্থাৎ না গাতাবুক্ত 01005 গাছ বুঝায়; অতএব 1078160118 শবটা 21005-এর বিশেষণ" 

রূপে প্রযুক্ত হইযাছে। কখন কখন 928০1£10 নাঁমটা উদ্ভিদের আবিদার-বর্ত। অথবা একজন 

বিখ্যাত উত্ভিব-তবজ্রের নামাচদারে দেওয়া হইথা থাকে ; যেশন 712০00099 ড811101 

[7০০%, এ গাছের 951: সাহেবের নামে [০০1০ সাহেব নাম দিয়াছেন। এই 

নিষমান্যাধী দুই-শবববিপিষ্ট নামকরণ-প্রণালীকে 8/7071791 7706720195076 (নামকরণ) 

প্রণালী বলে। 
এই প্রকার নামকরণ-প্রণালী [79909 সাহেবেব সময হইতে এখন পরাস্ত প্রচণিত 

আছে এবং ইহার নিষমারদি [005:7800081] 00810108] 00259006 হইতে ধার্ধা হইয়া 

থাকে। এই 00০68026 নর্বপ্রথমে অস্ীধাব ভি-বনা নগবে আবন্ত হয় তৎগরে ইংলগ্ডে 
আব একবাব বিয়া থাকে। নশ্প্রতি কযেকটী বিশে বিষযেব মীমাংসাব জন্য হলাগডের 
আমষ্টার্ডাম নগরে হইয়। গিযাছে এবং ১৯৫০ সালে 9:90115010-এ এই সভার পুনবাঁষ 

অধিবেশন হইবে। 
এই পুস্তকে উদ্ভিদের নামগ্ুল বথাসস্তব বর্তমান [06577800781 77020670150 

অন্যায়ী দিবাঁব চেষ্টা হইয়াছে। 
চ200 ও চাও শ্রেণীর উত্তিদ্ যেমন [.5০00৫100, এই লতীব স্পোর (99065 ), 

সামু'্রক বড বড খেওলা-বিশেষ, যাহা হইতে মূল্যবান আগর আগর (82: 282:), 
আধোডিন (09129, ৬1010) প্রভৃতি পাওধা যাধ, ছত্রক-বর্গ (0 &1) বেমন 76178011100 

জাতীয কৃতার স্যাষ উদ্ভিদ, অতি মৃলাবান্ ধ। অমূল্য ধ চ৫710110, এবং অন্প্রতি 
ডাক্তার সহারবাম বন্থ-আবিদ্ধত কানচটা-বগভক্ত 20153070005 58015010405 জাতীয় 
উত্ভিদ, হইতে 2015110210? আজ চিকিৎসা-শান্ত্রে এক ুগন-পরিবর্তন আনিয়াছে। 

আঘ্িও এই খিশাল ভাবতের বহু উদ্ভিদের বিষয় আমাদেব অনা রহ্যাছে। আজ 
আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সব উত্তিদের ও উবে যথাবধ বিশ্লেধণ ও অহ্সন্ধান কবিরা 
তাহাদের তথ্য সম্যক্-বপে উদঘাটন বরা বিজ্ঞান ও মানবতার দিক দিধা বিশেষ প্রযোজন। 

্্ঞ 



বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় 
উদ্ভিদের সুচিপত্র 

(301005-7%105592009. 17102 
311. 11058890108 £00730059 110707, 

(নাগবন্লী ) 
0:0009--9606119. 11177 
312, 9. 298205 ] নয) ( গন্বভাঁহুলিয় ) 
032009--0285109, [100 
313, 7:100102.17070.- (কুকুরুচ্ডা ) 

9005--03.811019. 14100, 
904. 0২ 00100660010 18101 

(মনল ) 
315 11815098700 (পিরআলু) 
(321005--001018, 171017, 
316. 0, ০0101101,8 [১10. (অন্তিষ্ঠা ) 

35005206061 0955 
317. ড. 5910055 08০, (ম্যনা) 
00005-7%10111705 [যায 
918. 1 9100160119 [থাহা),। (আচ) 
(21005 [751061)090106501-5/211, 
319. নি 58০915900 ভ/81], ( কুকুরকট ) 
৬ 98151125986 স্ 

0909৩--0510086801258 [00৫ _ 
320. ট 180801509100 জেট যাঁংসী ) 
(321005--৬ 2101:1908. [1700 
321. ডর. 2001000 7811, (টগব ) 
322. 01801779115 [7111 

(কাঁলবাল! ) 
ডা] 00102009198 

06005--৬ 00001719. 90171), 
323. ভা ০1060217255, 

(ছোটকুকসিমা) 
ডা, 210636170100000 ভি1]10, 

(দোমরাজ, হাবুচ ) 
3200$--51221181560005 1100, 

325. 56206 1100 

(গোজিহ্বা, শ্ঠাম্দলন ) 
036005- 05151565001. 

326, তে, 10080215508608 00 

নামুতি) 

924 

(6009-770086018000 [4100 

327. ঢ ৪8908, ড50 (আয়াপান ) 

(61005- 3107526 100. 

9298, 81150618100 

(03610715-2068050105 ] 1120, 

329. 2১. টিজাভোছোত। 100 

( আকরকরা ) 
(327705--/5165101985 1707 

330. &. 81595 1720, (নাগদ্মনী ) 
03910705-_0091:0592005 [1127 

331,105 010060005 [5 

(কুহুমুল ) 
(21205000005 52101172220 11210, 

(কুকসিম্) 

332, 05 60101222070 [10], 

(গুলচিনি) 
(38009-7:0111066 1000, 

932. 8 819 755915  (কেন্থুবিধা ) 
51011065, 21:050868 (0, ) 

[102, 

32005--170175018, [001 

934, দু 20০00805708 

962005--0712065, 0895. 

335... 2ে:৪)159/0108, 0855. (বামতিল ) 
39005--5905801:95, 100, 
936, 3. 19002012715, 

057005-20877617100 1700. 
3327. ভু, 5প0হাতাতাণ। 10100, 

€(বনওকডা ) 

(হিংচা) 

(কুড) 

33000৩৮০119. 0৪০. 
338, ড/, ০815150019066. 1,655. 

(ভীমরাজ) 
39009--91215260806)09 1700. 
339. 5. 73020051405, 

(মৃডমুডির 

(গেঁদায়ল ) 

900715-78150629 [12017 

340, 26065 বা), 
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(09009--0656100205 1007. 

241, 0. 02৮20525100, ( মেচেতা ) 

তে. 2000 (004০ টিতে ও 
£59010615, 

ড200$--9010005 14100. . 

342. এ, ৪:50 ৪0০, 1000 1710, 

(বনপীলং ) 
9, 618005005 100, 

[সূ চ101008810696 

38005--চ10713850 [যো 

343, 6, হত12008 [এত (চিতা) 

344, চ. 10588. [াগঞ, (বুক্তচিতা) 

গু, উ5095986 

(900৪--7:8002118 0000, 
345, ছু 25 উে, ত, (বিডগ) 
গস 80008০688 

(39009---010095 1800, 

346, 4, 55008 [াঘ,  (ঘপেট।) 

(97085738589, 180, 

247, 9. 1808018 2০৯১, (ম্হুষ ) 
948, 8. 10708160119 1100, 

(জলমহুষ। ) 
390108--7087005005 [1002 
349, 0. 15081 [এ 

03900501200 115210, 
950. টু, হজেমাতে (বাঘ) 09০, 

(থিরনী) 
1020505 জেতে [40৮ 030, 

351, ৯, 0৪৪0৫০৪ 3০%০) 0৫9 

(ক্ষীরখেষ্জুর ) 
10003005 195212015 2২০৩৮, 

বা, [59৩080888 

(3030$-]010505005 787:5 
352, 00, 207001925 চ6. (গাব) 

টা 3201905029৩, 

30াথ0৪---9ড010010005 805. 

(বকুল) 

355, 5 780200058 ২089, (লোৌধ) 
0362১--9চাহ [0800 
359, 6৫0০ টিজগত, (লবন) 

বডি, 01050589, 

(3800৬2৪0040 
355. [০ ৪0502950683 ০০ 

(বড) 
356, 7. 2090৮ এ, (জ্]তি) 

25ত, 0, 5820085 ঠা (বেন) 

358, . চ053০875 ভা]. (কুন) 

359. ] 70115 120(€ বর্ণযুই ) 

33005--5062138255 [80 

960. টব, ৪0307-00505 [0057 
(খেকালিকা) 

0205--902755525 00৮ 

36]. ৩. 9৬122101055 [২0১ 
(ঘ্টাপারুল ) 

স্দুত়ি 981800780229, 

365--2005 [যে 
362. & 0৪00802 [৪ 

(ত্রিকাটারগাতি) 

ড2005--98180015 18010, 
369. 9 05128 110 

[ঘি £০0০53০99 

039005--09101558 13720 

964. :0. ০80870085 ], (করম্ঠা) 

38005--25821005078 31002, 

365. &৬, ০৪50051185  100 
4১300000705 (8০0 ঘি, 

39009 (গন্ধমালতী ) 
360২54১1560 015 তি, উত 
366, & 5080155 টু টি, (ছাঁতিয ) 

06005--1070005 1985, [২ 8 
967. [ 00650205 ঘি, টি, 

». (শ্তীমালত) 
3509 --17018170609 ঘি, 8, 
363. মু 00055600200 ভা৪11. 

(কুরচি) 
(327005--0210 0155, 05011), 
369, &, 501:0210)8 32000 

(600৩--হাএ, 90180, 

370. ট 040: 50180 (করবী) 
টব, 20৫10007010], 

32005 018 £ আ 
271. ডা, 000106052া 30০ 20 

5০81৮, ( দুধকববী ) 
972, আআ 00০৮০ চে (ইন্ত্যব) 

ড9005--75959615 1059, 
373. ০ 961010158 7858. (কল্বেফুল ) 

শু! চ৩দাহাতত (055) 3০৮০ 

0805$-৬811575 93577. 

374. ডু. মযএ 3559, (হাপরমীলী ) 
 801878808 (8২০০:) 0. টি 

স্ 

(পিল) 

(চন্দ্রা) 
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032705--010105115 177, ্ 
375, 6, 20060115 9০: গেকড চীপা) 

0, 00018 008 20000115 
(5010 ড790507, 

(2005--8058151019 
976, পু ০0০05 2, 3 (টগর) 

দাচেতগা01হ, 000002052 82টিশি 
1 দা, 50601505065 

(3609--11915061015 737 
277. 10, 01001158৩0৮ 

(নাঁকচিকনী ) 
112549018 50101]15 (100 9ি 

র্ 00015, 
032005--081960015 ঘি. 0. 
978. 0৮ £182005 0 ৪০ (বডজাকন্দ) 
279,0 0100658 ৮ (শ্বেতআতনা 
((327005---5215019175 1700. 
380. 70 655152 0২, 9. ( ভাঁগলবেটে ) 

06140181016 0821815 (20750) 
০%, 

00090 সস৭82]5 ি, িত 
381. 0, ৪৪ভাঃেছে 2.9 ( ছুধলভা ) 
3205--0500072109 [২০ 
382. 2. 8515850৮080, (যেডাশিছে) 
32009---92100056210009 71216, 
382, 9. 0651506208 ভা122 

(নাযলতা) 
ও, ৪০0 (800) 9০146 

36005172708 9005, চি 8 
384. এ 10010052২8৮ (অনন্তযূল ) 
06004 4,50150153 [107 
98518 ০23৪এডাণে [না (কোকতুণ্তী) 
(52005--+15]00105 ঘ7 & 2. 
386. 7, 850008005 ছ/ & & 

(অন্তযূল ) 
শুন 10108 (9020, তত, 

[2], 105210150526 
(ড367005--90150121105 2400 
387, 5 ওর, 01012 1400, (কুচিল।) 
388. 8. 0015100] [00, €. (ির্রল) 
বস, 02062050526, 

32005--0205500152 2020, 
389. 70450035808. 0২০৫৫, (ভাঁনকুনি) 
(36005795968 নুহ, 
290. ৪ পাওাছেছে নু (চিরতা) 
0৩0৪ ৈস1001501055. 

বি. 0092600 (8০9) 0, 
. ১১০ 

391. 15 00920002 3756, (াদ্ঘালা) 

[ছে লড0:005115926- 
027005--ন5020125 2101, 

392 ছু হত্যাঞ0০ ঘা]. (ঈষলাদুলা) 

[সু 00551090522, 
ডেগিওত5-007019 1002, 
399. 0. 01030601205 (বহনাকী ) 
394. ০ ০৮108 ৬7116 

( ছোট বহনারী ) 
(2৮05--71৮0010যহ [20 5 
3957 লু, 77010001700, হোতিশ্ুড) 

021205--7701010225129, টি 23 
596, পু 100100]0 , 8 (ছোটিকন্স ) 
397. 1, 22সাহা০ হাঃ ও. 3, বিকল্প 

বসো 0005015018092 

920715---4১057615 ৪, 
398, 4, 50961085. ৪এ. (বীজতাডক ) 

039005--10010026. [402 
399. 1 065-080196 (202 ) 5, 

(ছাগলন্থুবী ) 
[ 08:9005 1,201, (সেতরকদআলু] 
[. 080100186 2. 3০ (ভৃইকুমড) 
[. 21] (72) 2০৮ (নীলকলবী) 

[. 08868010151 
[ 2৫086108 20190 (লাঙনীলতা) 

404, 1. 7600805 70. ( কলমীশাক ) 
38005-7 0820700016 [যাও 
405. 0. £0006/0ঘ0 [ন02) 

- 12050, ( তহুরী ) 
(360৩--0557021758 (81150, 
406, 0. 20812 89], (তরুলভা ) 

[. 00800001101, 
ডে 205--058109250502 8০1 
407. 0 09080027801  (ধেকলমা ) 

(02070152600 20056 

06075 50150125 17180 
408. চু. 81510155110. (বিবুগন্ধি ) 
22057005006 200 
409. ০. 761169 3০9. (অলোকলতা ) 
35005 মা 052 ০ 
410. চ 2801001512- 2০0 (অযোঘথা ) 
[যো 30127580525 
02105779012 [0 

411 ৪, হাহাপো নয, (শিডকাফাই) 
£12. ৪. ভি [যা (বামবেগ্ণ ) 
415 5০726100505 [থা (বেপ্া) 
ধু 5. অন্রা2070০2ােহাতে 900 & 

্ ড/)৪2]. ( কট্টিকারী ) 
9 50158662756 ডি, 2 

400 

401. 
402. 

403. 



ভারতীয বনৌষৰি 

415 3 ঠা গত (বুহভী) 
416. ও. ৫00 ৩৪ (গোঠবেগুণ) 
417, 9, 0108600 7120, 

(নাভিআদুবী ) 
(38005--0810510000 14100. রি 
18. 0, 00650605 [.101). (ধানিলক্ক) 
08710510960 1100, 
419. 0. 85900058100 ৪ 815 

01805 (ধুতুরা ) 
10. 00206] [0], 

420, 10.1850005 [400 (কালধুতুরা। ) 
(98195575050 91205 110, 
42], লু 01627 171 

( খোঁরাসানী ঘোষান ) 
422. লু 0০৪5 [100, (কোহিবাঙগ ) 
429. নু. 6110018005 [7100 

(খোবাসানী যোান) 
060০৪--3০০695 000 
424 বৈ 009০00 [ন, (তামাক) 
05900৩--17558135 110 
425 চ ছাঃ [নাগহ (কাটেপাৰ) 
360 --ড185815 ৪5৭ 
426. ৮7 5০011518100] (অশ্বগন্ধা) 
427, ডা. ০০৪৫৪051008] (অশবগন্ধা) 
[0ড, 3০:00518020229, 

(3৫00৩--3058905 চন 08 ঘ 
428, হু 20008 (000) 8 £ & 

188০0199, (বিরমী) 
8 00161] (100 ) 02761] 

€3900৩-1800017159. 8০16, 
429, ৮ [00008 0516. (কটকী) 
97703021518 [700 
430, 0 07020900611278 হা, 

( ছোটকুকসিমা ) 
03909$--7,8715750%19 12120 
431. [5 02058910118 

(হলদ্বসন্ত ) 
1,:00502 0501) 0 5 0৩0০৪--71020001815 8৮ 

43217 5৪6৪528 ঢ] 6 (কপূর ) 
[20000801098 (801) 1 

433. 15250010053 [২ 8. (কারু ) 
1 00০ [এ25) 086 

9705--130160085 211. 
$3৫, চ10থ08 21 

(বক পুম্প) 
17 ঢ806 2]. 

091005--101165115 14120, 
495 00, 20005 7150, (ভিজিটেলিদ) 

[এসেডি, 03121507015 0620. 

06005701010 ডি63% 
435, 0 গঃএ1০ঘা। ৩০৮ (শোন) 
521705-96615090াযোতাত 01900, 

437. 9, 0১610701065 100. (গীতগাটলা) 
438, 5. 50901185700, (পীরুল) 

৬]. 05051190696, 

320৮5--11210চা0ছি [8100, 
439, 1 12000 9102 

[0 2208, 11], 

6009--250811010, [4100. 
440 0, 70000651710, (বড গোক্ষুর ) 

(5010175--995817000) 400. 
44], 9, 100100য) 000, (তিল) 

[যড]], 207000506286 

38005--02002000515 03805 80 

442 0 1)80)059, 900), নও (কালা) 
৮9008 01161790200, 0106 

( বাঘনখা ) 

443 7. 9910099 2065 ( কুলেখাডা ) 
25618081708 10061600105 (470) 

98৪. 

444. 0: 58170015 16০5 (কাঁধনাঁস।) 
445. 4১000800058 85108 2655 (বাসক) 
446 £১001080597015 0821001918 

13৩55 (কাঁলমেঘ ) 
447, £১0806005 10101601105 1102, 

হরকুচর্বাট 
448, 35060 07100105 ] নাম 

(কাটাবণটা ) 
449 8 ০01০6861020 (শ্রেতঝণটী ) 
450. 8 5008০ ড111. (নীলঝটা ) 
5805--]8561018 ],107 
451, 75010188600 87058 [যা 

(জগৎ্মদন ) 
452 7]. থ্লিএ5৪ ড11ণ. (গীতপাপা ) 
453. 08060800505 0000100]15 

1595 (পলক জুই ) 
%54- 02100 1008ভামথাও ০ গা 

(উ্জখতি) 
455. 8২০0818 02:51105 ০০ (দিও) 
456 8150018 010519500155 

153৪, (নাসভাঁগ ) 



20৮57105549, [নো 

211, 1555962ন 200058 14707, (নাগবললী) 

ভাঁষানুসারী নাম £_ শ্রীবন্তী-_সংস্ৃত ; নাগবনী__বাঁংল $ বেদিনা- হিন্দি; ভেঙ্লাই-ইলাই-" 
তামিল বিল্লুথি--কানিগুর ; ভেডিনা-_যাঁলয় ; টান্বার_-লেপড়া ; আসারী-_নেপাল। 

জন্মস্থান £ নেপাল, আসাম, খাঁসিষা পাহাড়, এবং দার্সিণাত্যের পশ্চিমভাগ! 
বর্ণনা ৪-গুজাতীয় উদ্ভিদ সরু; কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত। ছাল ধৃলরবর্ণ ও মস্ণ। 

কাঠ শ্বেতবর্ণ, নরম ও কিছু শক্ত। গঞ্জে বৌটা ছোট, পত্র লম্বা ও ভিথ্বাকৃতি। 
গুষ্পদণ্ড লম্বা, ছোট ও শীখাবিশিষ্ট, গুচ্ছবন্ধ ও ঘুক্ত, রেশমের মত নরম| পুষ্প নেবু 
বং বিশিষ্ট অথবা! পীতবর্ণ, কোমল লোমবুক্, পত্রাংশ বিভূত, ডিছ্বাকৃতি, অগ্রভাগ ষরু। 
ফলগুলি ভিম্বাকাব এবং সুস্থ লৌমধুক্ত। বর্ীকাঁলে ফুল ও শীতকালে ফল হব। 

ব্যবহার্য অংশ £-শিকড়। 
মূগ্রন্থাংশের উষঘার্থে ব্যবহার £_পন্ধের রস লাগাইলে তিমির দৃষ্টি আরোগ্য হয়! 

ইহার দ্বাথ অথবা কাচারস বাঁলকদিগের দক্ষিবু পক্ষে উপকারী । 

01092 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়্-_ 
মুল_-কম্ণণ দেশে ইহার মূলের ই তোলা পরিমাণ রপ গোমূত্রের সহিত যিশাইয়া 
শবতকুষ্টে ব্যবহাবি করে। 
জাঁদ! পাতার রূদ-_ইহার ২ তৌল! বনের মহিভ ছুগ্ঠ সেবন করিলে কামল| বোগ 
আরাম হয। 
ফল- উক্ত, শ্বী, সবিরাঁম জর এবং উদবী রোগে উপকারী । প্রত্রাবকারক। 

[16-116606, 70৮ 118] ১ 56, 10 2 62) ও 8258১ [70 11060 01 5:494. 
২৪7 915 20589) 806, 2 1, 15 308 3 05005 1 202 1 মেদ 

8. 98505 120, 10607215647. 

31. 0055529005 20000058 1400, (নাগবনী ) 

৬০১ 

ণ্৬ 



(6505--0871)05714, 14100. 

812. ৮. 10908 1400. (গ্ন্ভাুলিয়া) 

ভাযানুসারী নাম £- প্রদাব্গী-_সংগ্ত; গদ্ধতাদুলিযা, গাদাল-বাঁংলা) গাচ্ধালি, গদ্ধালি, 

গন গ্রসারণী- হিন্দি ঃ গোস্তেমগোরুচেষ্ট, সবিরেলুচেট্,--তেলে র্ চানবেলি, 

হিরণভেল্_-মহারাষ্ট £ হেমরণে_-বর্ণাট $ ত্নিলি-মালব। 

প্রসারণী ন্ুপ্রসরা! সারণী সরণী সর|। 
চাঁকুপর্ণী রাজবল! ভাদ্রপর্নী গ্রতীনিক। ॥ 
প্রবলা রাজপর্ণী চ বল্যা ভদ্বল। তথা। 
চন্ত্রবন্লী গ্রভদ্রা চ জয়া পঞ্চদশী হয়া ॥ 
গ্রসারণী গুরু চ ভিক্তা বাতবিনাগিনী | 
ভর্খ: শ্বয়থ হী চ মল-বিষ্টন্তহারিণী ॥ 
প্রসারদী গুরু; বৃষ্যা বলসদ্ধানরুৎ্ড সরা!। 
বীর্ষ্যোধ। বাভহগ্তিক্তা বাঁতরক্তকাগহা। ॥ 

রাজনিঘণ্ট; পর্ণটাদিবর্গঃ। ভাঁবএকাশঃ গুড়চ্যা দিবরগঃ। 

নামপর্যযায় £--গ্রসারী, ্থগ্রদরা, সাবণী, সবণী, সবা, চাঁবপর্ণী, রাজবলা, ভদরপ্ণা, গ্রতানিকা, 
গ্রবলা, রাজপরণী, বন্য, ভদ্রবলা, চন্দ্বন্ী, গ্রভব্রা--এই পনেরোটি নস। 

গুধপর্ধ্যায় $_-পরসাবণী--গুরু, উষ্ণবীধ্, তিক্তবস, বতিনাশক। অর্শ: ও ফলা নাঁশক। 
মনবদ্ধত৷ নাশক। বাতবক্তহর|। 

জগ্ম্থান £__ নেপাল, আসাম, ব্দেশ ও দাঞিণাত্যের গশ্চিমভাগ, হুগলী, হাওডা, 

২৪-পবগণ|, বর্ধসান, বীকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও বাঁগানের বেডাষ 
রোপণ করে। 

বণণ।৫--লতানে গ্াছ। সচরাচর অপর গাছে অথব! বাগানেষ বেডাষ দেখা যাব। লতা 

সুক্জ লোম ও আকৃডি আছে। পত্র জৌড! জোড়া বাহির হয়। বেটা লদ্ষা। প্র 
২-৬ ইঞ্চি লা এবং উ_২ই ইঞ্চি চওডা, গোঁডার দিক সর, গোলাকাঁব বা ভ্বংপিগা- 
ককতি। পু্দ লতাব উভয় দিকে থাকে, ২-৬ ইঞ্চি ল্া। মূকুলে ছোটি ছোট পন্র 
আছে। ফুলের বৌট! ছোট, বহির্ান ছোট নলের মত, ইহার দ্ীত ছোট, ভ্রিকোণাকার, 
ফুলের রং গোলাপী। পুপাধাব-_২-উ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত। ফুলের পাপ্ডি ৫টি। 
ফল উট ইবি মহ্ণ, মন্তক মোচা স্যাঁষ, বহিবাসেব দ্বার| আবৃত, বর্ধার শেষে ও 
খরৎকালে ফুল হয। শীতকালে ফল পাকে। 

ব্যবহার্য অংশ :- পত্র । 

বৈদ্াকে প্রসারণীর ব্যবহার । 
চরক $- বাঁতব্যা ধিতে এরমারদী--সমূল পত্র আর ্রসাবনীব কাখ, কনক ও ছু্ধ সহ যথাবিধি 

তিনতৈন পাক কবিয়া, অভ্যদ কবিলে বাতবযাধি গ্রশমিত হয় (চি: ১৮ অ:)। 
(32৬ 



উত্তদন্ত ৮-আামবাঁতে প্রসারণী-দ্ধান_-সমূল্প্র আন কুটিত প্রসারণী৮ সের, জল ৬৪ 

সের, শেষ ১৬ সের! বনত্পূত করিয়া এই ১৬ সেব স্কাথে পুরাণ ইনুপ্তভ ১ সের এবং 

নিস্তঘ ঈষৎ কুটিত রস্থন ১ সের প্রদান পূর্বক আলোড়িত করিয়া, রদ্ধমুখ মুৎপাত্রে 
সর্তাহ কাল রাধিবে। সপ্তাহ্াস্তে উহাতে পিগ্ললী, পিগ্নলীমূল, চব্য, চিত্রকমূল 
ুচীচ্ণ ৩২ তোলা গ্রদ্ষেপ দিধা পান করিলে আমবাঁত বিনষ্ট হয (আঁমবাত চিঃ)॥ 
চক্রোক্ত এই গ্রসাণী সন্ধান, ভাবগ্রকাশকার অবিকল উদ্ধত কবিয়াছেন। 

মূলগ্রন্থাংশের ওধধা্থে ব্যবহার £--ইহার পাতার ক্কাথ দুর্বল লোকের পক্ষে হিতকর 
বাতের ওঁধধের জন্য সমগ্র গাছটিব বিশেষ খ্যাতি আছে৷ গত্রেব বন বাতে মালিশ 

কবিলে এবং বুস খাওয়াইলে বাত আরাম হয (0.0. 0866)। 

বহুদিন বোগ ভোগ করিয়া মুখ খাবাগ হইলে ইহার পাতার ঝোল রোগীদিগকে দেওয়। 
যা। ূ 

গন্ধ ভাছুলিয়ার গাতার বম ধারক, ১ ড্রাম পরিমাণ পাতার রস বালকদিগের উদরাময়ে 

বিশেষ হিতকর (72৮)! 

ইহার ফল খাইলে দীতি কষ্কবর্ণ ধারণ করে এবং ইহা দঁতিবেদনায় হিতকর 
(05215) 1 ইহা পেটফীপা নিবারক, পেটবেদনা, আক্ষেপ, বাতি ও গেঁটেবাত 
যোগে হিতকর (1057000)। 

31093975- দংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £- 

গাঁছ-_বাতের বেদনায় বিশেষ উপকারী । বা ও আভ্যন্তরীণ, প্রয়োগে উপকার 
গাওয়া যায। 

ঘুল--বমনকারক | 

পীভার র--সন্থোচিক, বালকর্দিগেব উদ্র1যয়ে বিশেষ উপযোগী | 

মন্তব্য :--আঁমাজীর্দে পাঁচকরপে গাঁদালের পাঁজ শাকার্থে ব্যবন্বত হয়। গীদালের ঝোল, 
াঁদালের বডা, সুপরিচিত উত্তম খান্ৌষধ। পৌশ্রুত চিকিৎসিত স্থানের ৫ম 
অধ্যায়ো্ত বাতব্যাথি চিকিৎসায় প্রসারণীর নাম নাই। চরক ও সুশ্রতৌ্ত 
বমনোৌপগ এব, ধামক বর্গে (চরক বিঃ ৮ম, জুশ্রুত সঃ ৩৯অং) গ্রসারণীর উল্লেখ 
দুষ্ট হয় না। 

516”-2106805, [0 12], 25165118? পাত 2 8850,100, 816৭, 215৮ 
494 

ওলি ন্৪নুল গুহ 195, দর 2৮৮ সত 26১2, [25500 2 228 2 805 5578; 
0165 388, 
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312, চ8906019 £960108 1:10. ( গন্ধভাদুলিয়! ) 

(301009--24.5 0174 1 20 

313, 7, 10015 [4 (কুকুরচুড়া ) 

ভাষানুসারী নাম :__পাগাট-_সংস্কৃত, ঝুকুরচূডা-_বাংলা ; গাপারী--হিনদি পাভাট্টাই- 

তামিল; পাপার্ট কোশি, পাপা, বযরু-_তেলেগ্ু; পাভাট্রা--মালয়। 

জন্মস্থান ₹--টট্টগ্রাম, ভারতের হিমালঘ হইতে ভুটান পর্যন্ত স্থানে এবং দক্ষিণভাবতে দেখা 

যাঁধ। হুগলী জেলাষ স্থানে স্থানে ও গোঘাট অঞ্চলে এবং দুন্দরবনেব গশ্চিমভাগে 

রোগিত হয়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর! 

বর্ণনা :--বড গরজাতীয উততিং। ছাল গাতলা, মহণ ও ধূরবর্ণ। কাষ্ঠ শেতবর্ণ কিবা 
ফিকে ধৃষববর্ণ, শক্ত। শাঁখ! বহু বিভৃত, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ল্বারুতি, কখনও 
ডিঘারুতি, উভয়দিকে লোমযুক্ত, মাথা মোটা, বৌটার দিকে ও অগ্রভাগে ক্রমশঃ সরু 
হইয়াছে। গাঢ সবুজবর্ণ, পত্রে স্থানে স্থানে অর্বরদ আছে। পত্রের বোট &ই ইঞ্চি। 

ভালে বহু পরিমাণে ফুল হুধ, শ্বেতবর্ণ ও সৌগম্বুক্ত। পুষ্পনল ই ইঞ্চি। স্ত্রীকেশর 
& ইঞ্চি, অত্যন্ত নরম। ফলের ব্যাস ৯ ইঞ্চি, সঙ্গ লোমুক্ত। মন্থণ ও বৃফবর্ণ। 
বর্ষীকালে ফুল ও শীতের গ্রীরন্তে ফল হয়। 

৬৪৪ 



ব্যবহার্য অংশ £-_শিকড, গঞ্জ । 
যূলগ্রন্থাংশের ওবধার্থে ব্যবহার ৫ ইহার শিব্ভ ধারক, দেশীয় ডাক্তারের অন্্রদধীন 

রোগে ইহা ব্যবহাব করেন। বাঁলকদেব পক্ষে শিকডেব গুঁডা ১৫ গ্রেণ মান্রাঘ 
ব্যবহার্ধ (05015) | গাঁছের পাতী দ্ধ করিযা সেই জলে ফ্লানেল অথবা কাপড 
ভিজাইবা ঘর্শে সেক দিলে অর্শের যদ্্রণ। আরাম হয (115815)| থিকডের গ্কাথ 

(১২১০) ভাগ, আদা ও চাউল ধোয়া জলেব সহিত খাইলে যরুৎ রোগে উপকারী । 
ইহাতে বন্কৃতের কা্ধ্য বেশ ভাল হব এবং শোথ কমিয়া যাঁষ। 

36209506১70, 051, জাসও 6103 ডি, 1, 06148) রি & 

3950১ 050. 1060, 016 505 

২০, 9১15 £5 150 5 20, ঢং [55385 58. 69 15565 7 10500001001, 

21. 

315. ৪৩৮6 100102. 110 ( কুকুবচূড়া ) 

92/05--0২1014 5 টাও, 

314 2 8006100 [9যহাত  (মদনফল ) 

সাবানুনারী নাম £-যদন-সংস্কত, মদনকন--বাজা , মৈনফস, করহর__হিলি, মৈদল 
নেপাল + গেল-মহীরাষট্র ; মিওকোন্প-পা্াব , মেনাহল-লাক্ষিণাতা , শোল-_ 
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গুজবাট ; কারিগিড৪--কানপুর , বসন্ত কডিমিচেষ্টং মন্ধার--তেলেগু ) সডুব্কৃবর 

_ ভাঁমিল; পাতব--উৎকল? জোজুক্কৈ_আবব। 

অদনস্ছপ্দন; পিতা নটঃ পিশ্ীতক স্তথ।। 

করহাটো মরুবকঃ শল্যকো। বিষপুহ্পকঃ ॥ 
মদনো মধুরস্থিক্তো বীর্ষেযাষ্ো লেখনো৷ লঘুঃ। 
বান্তিকৃদ্ বিদ্রধিহরঃ গরভিশ্যায্রণীন্তকঃ। 

রুক্ষঃ বুষ্ঠকফানাহ-শোথগুযাত্রণীপহঃ। 
ভাঁবপ্রকীশ;। হরীতক্যাদিবর্গ | 

নামপর্য্যায় ₹_মদন, ছদ্ন, পি, সট, গিপীতক, করহাঁট, অরুবক, শল্যক, বিমদুপ্পক-- 

এগুলি নাম। 

গুণপর্য্যায়-_যদনফল- মধুব ও তিক্তরস, উ্কবীধ্য, লেখন, লঘুগাক, বমনকারক বিজরধিনাশক, 

্রতিষ্ঠায, ব্রণনাশক, রুক্ষ, কুষ্ট এবং কফনাশক মাঁদাহ, শোথ। গুল ও ক্ষত নিবারক। 

জন্মস্থান :-_হিমালয প্রদেশ এবং সিদ্ধুনদের নিকটস্থ স্থানে বহু গবিমাঁণে জন্মে | গশ্চিমবদ্ 

বর্ধমান ও বাকুডা জেলায স্থানে স্থানে দেখ! যাধ। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। 
বর্ণনা :_কাটাযুক্ত গুন বা ছোটগাছ, বদন্তকালে পত্র পতিত হইয়া যায়। গাছ লঙ্ব৷ কাটা 

দ্বারা আবৃত; কীট ১-২ ইঞ্চি লঙ্গা, অতিশয় তীক্ষ, সরল ও ধৃরবর্ণ। কা শেতবর্ণ 
ও শক্ত | শাখা লহ্কাভাবে বিস্তুত। পত্র দেখিতে অনেকট। টেনিসের ব্যাটের ন্যাম। 
বোট! ছোট, ১-২ ইঞ্চি লগা, আগাং গাছের পত্রের স্থায। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, 
গ্রতোক শাখাব গোড। হইতে ১-৩টি ফুল হয। পুশপন্তবক লৌমময়। ফুল শ্রেতবর্ণ 

বিশ্বা গীতের আভাযুক্ত খ্েতবর্দ। ফল গোলাকীব, কিছ্বা ডিদবাকৃতি, প্রায় উঁ ইঞ্চি 
পীতবর্ণ, ২ট| ঘর আছে, শী পুক। ফল দেখিতে অনেকটা ন্যাসপাতির হ্যায়, ভিতরে 
ফলের ৪ ভাগে ৪ ট| বীজ থাকে। বীজ চেগ্ট। ও শশাসের দ্বার। আচ্ছাদিত। 
জ্যেষ্ঠ মাসে ফুল হয। শীতে ফল পাকে। 

ব্যবহার্য অংগ :--ছাল, ফলেব খোদ| ও ফল, মাত্রা ১-২ আঁনা। 

বৈদ্ধকে মদ্নফলের ব্যবহার । 
চরক-_বমনে মদনফল-বাস্তিকৰ ভেষজেব মধো মদনফল শ্রেঠ (কঃ ১ অঃ)। যে থে 

রোগে মদনফলবীজ মেব্য তদ্বিবরণ চরকের কক্পস্থানেব ১ মঃ অধাযায়ে লিথিত আছে। 

চক্রান্ত খুলে মদনফ্স--কীজির সহিত পিষ্ট মূদনফলে শূল বোগীব নাভি প্রলিপ্ত করিলে 
শূল গ্রশমিত হয (শূল-_চিঃ)। 

মূগ্রহ্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহীর ই--মদনফল খাইলে গা ঘোরে এবং বমনের গ্ঠায় হয়। 
ঘোডা হইলে মদনফলের প্রলেপ দিলে উহ বসিয| যাঁধ। এবটী পাকা ফল ১ 

মাত্রার পক্ষে ষথেষ্ট। মুসলমান বৈগ্ছেরাও ইহাঁকে বমনকারক বিযা বর্ণনা 
করিষাছেন। ইহা বধ, পিত্ুসাশক ও ধারক। ইহা দারুচিনি ও এনাঁচ প্রভৃতির 
মহিত ব্যবহার করিতে হয (057200)। ইহা বাতে মালিশ হয় (95৪0 । 
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রক্ত আঁমীশয় রোগে ইহা। ইপিকাকের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয! ইহাঁর গুভা ব্যবহার 
করিতে হয। শ্া্রা ৪০ গ্রে ব্মনের জন্য, ১৫-৩০ গ্রেণ বুক্ক আামাঁশষের জন্য গ্রধুক্ত 

হয় (2000066 50906) 

ছাল ধাঁরক। পেটের বেদনাঁষ ইহার ফল চাঁউল ধোয়। জলের সহিত নাভিদেশে প্রলেপ 

দিলে পেট বেদনা আবাঁম হয়। 

মদনফল, আকন্দ এবং ষটিমধু যোগে যে চূর্ণ গ্রস্ত হয উহ] সর্দি ও হাঁপানীৰ এক্টা 

উৎকুষ্ট উধধ। ফলের শশা কখন কখন গর্ভল্রাৰ করাইয়। দেষ। 

0198525- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 8 
ফল্-_কষ্টকব বমনকারুক | মতস্ত বিষ। . 

ফলের শীস-_আমাশষে উপকাবী। ক্রিমিনাক, কামৌদ্রীপক। অন্প প্রভা করিষা 
জবাবস্থায জিহবাব উপব রাখিলে বিশেষ আঁবামদাঘক হয। শিশুদের দাঁত উঠাব 
সময়ে বিশেষ উপকারী । 

ছাল--সক্ষোচক, স্বরে হাঁডেব ঘন্ধণাধ বাহ্ এবং আভান্কবীণ, প্রয়োগে উপকারী । 

বাতেব ঘন্ত্রণীঘ বাহপ্রয়োগে যন্ত্রণা নিবাধণ কবে। 

16 1505005 দ 580 1 398,১00: 915 01567 ছা] & 9858 

[00. 35৫ 01, 0, 496. 

8৫60 215 205110১2095 চা [25 213 5 8, 05 2567 1 ৪৮ %1, 0, 
15 389. 
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515. ২ 81190098 0৩. (গিরআলু) 

ভাষানুসারী নাম :__পিওীলু--সংস্কৃত ) পিবআঁলু--বাংল! ; পিগালু- হিন্দি; পুনন্কাদী-_ 
মালয ; ভারগীরাই--তামিল; পেড্ডাম্রাদী-_ভেলেগ্ড; পিত্তি-_াঁওতাল। 

পিগালু স্যাৎ গ্রন্থিলঃ পিগুকনাঃ 
কন্দগ্রন্থী রোমশো। রৌমকন্দঃ | 

রোমান স্তাৎ দোইগি ভাব্লগত্রো 
লালাকন্দ: পিগুকোইয়ং দশাহরঃ ॥ 
পিগানু মরুর শীতো মুন্রকৃচ্ছী ময়াপহঃ। 
দাহশোবপ্রমেহদ্মো বৃষ্তঃ সন্তর্পণে। গুরু ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। মুলকাঁদিবর্গ 2। 

নামপর্যায় :-_পিগালুঃ গ্রন্থল, পিগুকন্দ, কনগ্রদ্থি, রোমশ, রোমকন্দ, বৌমালু। তাঘ,লগত, 
লালাকন্দ ও গিওক--এই দশটি নাম । 

গুণপর্ধ্যায় ১_ পিগালু-মধুর রস, শীতবীর্ঘয, মৃত্ররচ্ছ, রোগনাশক| দাহ, শোখ, ও 
গ্রমেহনাশক । বৃত্ত, সন্তর্পন ও গুকপাঁক। 

জন্মস্থান : পুর্ব, মধ্য ও দশ্সিণভাবত, সিকিম ও আসামে দেখা যাঁয়। হুগলী, বদ্দমান, 
বাকুডা জেলার স্থানে স্থানে দেখা যাঁষ। 

বর্ণন! :__শ্ত গুনজাতীয় উদ্ভিদ শাখা! ও কোণ বিশিষ্ট । পত্র ২-৮ ইঞ্চি লা ও ১-৪ ইঞ্চি 
চওডা, শু অবস্থায মলিনবর্ণ, পত্র বৌটার দিক ক্রমশঃ সরু। পুষ্পবৃন্ত ছোট ও 

ত্রিকোণাকার, পুপ্ত্তবকে ব্যাম ১-২ ইঞ্চি । বহিবর্ধস ১২ইকি। ফল ২ ইঞ্চি লগা 
গীতবর্ণ। বীজ চেগ্টা, মূন্থ1। ফল বাঁজারে বিক্রয় হয, লোকে খাইয়া থাকে। গ্রীন 
ও বর্ধীকালে ফুল হয ও শীতকালে ফর্ম গাকে। 

ব্যবহার্য অংশ +--শিকভ ও ফল। ট 

মূলগ্রচ্থাংশের ওধার্থে ব্যবহারঃ--পিগুালু ধারক (1057500€)1 ইহাব শিকড ঘ্বতে 

সিদ্ধ কৃরিষা! খাইলে উদ্দর!ম্য় ও রক্ত আঁমাঁশয়ে উপকার হয। 

21995গ- সংক্ষিপ্ত গুণপ্রিচয় £-- 

পক্ষ ফল--বীজের মধ্য ভাগেব কঠিন অংশ এবং বীজের খোল! ফেলিয1 দিযা 
কাঠের আগুনে ঝল্সাইযা ব্যবহাবে আমাঁশয ও উদবামযে উপকাঁবী। ইহা সক্কৌচক। 

মুল--ঘুতে ভাজিয়া ব্যবহারে আমাশয় এবং উদরামযে উপকারী । 
ঘ16--57105, 1056 397) 8০৮০, 09৮ 0].১6 195, [যো 8. 899৮ 

[0৫ 0020. চ]5 0495. 
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215, ৪. 01800 00, (গিরআলু) 

2900-730978 বেত, 

316. 2, ৫0:01801181125.( মর্তিষ্ঠা ) 

ভাষানুদারী নাম £ _মন্চিঠা মংসত ) মঞিঠা- বাংলা ) মঞি- হিন্দি 3 মংদিষ্ঠ মহারাষ্র; 

. ম্জীঠ গুজরাট; মপ্থিটি--কর্ণাট ; যঞ্িটি-ভামিল। মংঘষ্ঠতীটি। ভাঅবন্মী-- 

তেলেগু; বেলমদট-_সিংহল £ জিদ্দিনী-বোদে। 

মঞ্রিষ্ঠা হরিণী রক্ত গৌরী যৌজনবন্লিকা। 
দমজা বিকসা পল্প! রোহিণী কালমোধিকা ॥ 

ভভ্তী চিত্রলতা চিত্রা চিত্রান্ী জননী চ জা!। 

মণ বপরণী বিজয়া গু যা রবষটিকা॥ 
৬০৯ 

পদ 



ক্ষেব্রিদী চৈব রাগাচযা ভর্তীরী কালভগ্ডিক। 
অরুণ! জরুহন্তরী চ ছদ্ম! নাগকুমারিকা ॥ 
ভাণ্তীরনতিক৷ চৈব রাগাদী বন্্রভৃষণ!। 
ত্রিশাহরয়া তথ! প্রোস্তা মস্ভিষ্ঠা চ ছিবথরৈঃ । 
মঞ্জিষ্ঠা মধুরা স্বাদে কষায়োষণ গুর্তথা। 
ব্রণ-মেহজর-শ্লেত্স-বিষনেত্রাময়াপহা। ॥ 

চোলম্চ যোজনী কেী সিংহিলী চ চতুরবিধ। 
মঞ্জিষ্ঠ চৈব দা প্রোক্ত! বিলোমে চোস্তমোত্তিম। | 

বাঁজনিঘণ্ট,। পিগল্লযা দিব । 

মাঁমপর্বায় £-মঞি্ঠা, হরিণ রক্তা, গৌরী, যোজনবন্টিকা, সমদা, বিকসা, পন্প।। বোহিণী, 

কালমোবিকা, ভণ্তী। চিত্রলতা, চিপ, চিত্রা্থী, জননী, মগ্কপর্ণা, বিজঘা, ম£বা। 

বত্তযষ্টিকা, ক্ষেব্নী, বাগাঢ্যা ভত্তীতবী, কালভত্তিক), অবণা, জরহঙ্ী ছন্মা, নাগকুমারিকা। 

ভাভীরলতিকা, বাগাঙ্গী, বনভূষণা_-এই ত্রিশটি নাম। 

গুগপর্বার ৮ মিঠা মধুব বস. বিপাকে কথা রস, উদ্ধবীধ্য, €বপাক, ব্রণ মেহ, স্বর, 
শ্েগ্া, বিষদোষ এবং নেত্ররোগ নাখক। 

চোল, যোনী, কৌধী ও সিংলী--এই চারি প্রকার মিঠা আছে। চোল হইতে 
যোজনী শেঠ, যোঞ্জনী হইতে কৌন্রী এবং কৌধী হইতে সিংহুলী ভে মি | 

জন্ন্ছান ₹- তারতের পার্বতদ্ন গুদেশে, হিম।লযের উদ্ভব, পুর ও পশ্চিম ভাগে-৮০০০ ফুট 

উচ্চ স্থান পন, এবং দক্ষিণে মিংহল এবং মাঁলারা নামক স্থানে, ছেটিনাগপুর, পরেশনাথ 
পাহাডে দেখা যায়; 

বর্না ₹-ইহা একটি বৃষ্গারোহী বহছবরধদীবী লতা; শিকড লা ও মোঁটা। গাছের ড'টা 
পুর পবিমাণে জন্মে । অতিশয় লা, অগঠ গাছের উপর সটরাচর অনেক দুর লভষিা 
যায়| ত্বক্স্বেতবর্ণ। লতায় অনেক শীথা প্রধাখা। আছে। ভটা চারিটি কোঁণ 
বিশিষ্ট কখনও কোণে কাটার মৃত থাকে । পত্র ২-৪ ইঞ্চি লগ ডিহ্বারুতি। গোড়ার 
দিকে হবৎপপ্ডান্কতি, দেখিতে অনেকটা! ছোট পানের পাতার গ্যায়। বিনারাঁধ ছেটি 
শ্বেতবর্ণ বক্র কাটা। আছে । বোঁটা পাতার দ্বিগুণ লঙ্বা। ইহাতে কীট। আছে। ফুলের 
পাঁপডি৫টি, কু ও সুক্ম লোম আছে। পু্পনতবক পুরু ও অভিণয ছোট, ইছাব 
অংশন্ুলি ভিছাক্কতি, মাথাটি ছলিকেি। ফল উ ইঞ্চি, ঈষং বেগুনে ও কৃষাবর্ণ। 
অক্টোবর হইতে জাঙ্ছুয়ারী মাস পর্যন্ত ু ল ও ফল হইয়া থাকে। 

ব্যবহীরধ্য অংশ :_ফল ও শিক মাতা, চূর্ণ ১-৪ আনা। কাথ, ৫-১* তোলা 

৬১০ 



বৈদ্যকে মঞ্জিষঠার ব্যবহীর। 

কুঁঞত₹অঞ্জিষ্ঠামেহে অবিষ্টা-_সঞিষঠামেহী শ্বেতচ্দন ও মভিঠাব কাঁথ পাঁন করিবেন 
(চি: ১১অ:)। 

চক্রদত্ত ;-_ব্যঙ্গে মঞ্রি্া- যুব দহিত পিষ্ট মক্রিার প্রলেপ ব্যঙগে ( মেছেতীয় ) হিতকর 

(ক্ষুতবোগ চি; )।1 

মূলগ্রস্থাধশের উষধার্থে ব্যবহার : _মন্রিষ্ঠা রং করিবার জন্য বৃ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
মৃনমান বৈগ্ভেব। পক্ষাঘাত, কামলা ও মৃত্রপথেব (রৌঁধকাঁরক রোগে এবং স্বীলোকি- 
দিগেব রজোনাশে ইহাঁকে গ্রষোগ করেন। 

ইহার ফল যকৃতের গীভাঁব একটি আবশ্যকীয় উষধ। 

মঞ্ভর খিকডের ছেঁচ] রস ভ্্রীলোকদিগের গসবের পর প্রসবাস্থিক আব নির্গত করিবার 

জন্য বডই শোধক উধধ। ৩ ড্রাম অথবা তাহার ধিক পরিমাণ মঞ্ঠা খাইলে নসাযুযস্ত্রের 
অপবাদ করে (4১105115)। ভজ্জন্ত উগ্ত্ততা ও আঁঞ্ষেপ উৎপাঁদন করে (চারে 
[৪৫, £-232)1 এই গাছ ভারতের পার্ধতীয় প্রদেশে বহু পরিষাণে জন্মে এবং 

বন্ধে বাজারে অনেক পন্বিযাণে আমদানি হয়। 

আমূর্বেদে ইহা খতৃকর ও মৃহকর বলিয়। বিত হইয়াাছে। এই কারণে শৌথ, পক্ষাথাভ, 
কামলা ও খতুনাণে ইহার ব্যবহার হয়। 

ইহার ক্ীথ দেবনে মূত্র এমন কি অস্থি পথ্যন্ত লালিবর্ণ হয়। ঘায়ের পক্ষে মগিষ্ঠা স্ব 
বিশেষ উপকারী । এই স্বৃতম্থিঠা, বভচন্দন ও মূর্গার পিক যোগে গ্রস্থত হয়, 
দাহজ্নিত গত ও অপরাপর ছায়ে ইহা বেশ কাঁজ করে। রর 

(055815 :__সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় £-- 

মুল--বলকাবক, বলীয়ন ও সন্কোচক। 

কাণ্ড --পর্প দংখন এবং বিছার কামডে উপকারী! 

মন্তব্য ৪-চরক, বি, বিষ ও স্তববহরবর্গে এবং জ্ুত্রীত প্রিয়দিগণে মঞজিা পাঠ 

করিয়াছেন । 

8180৮ 1 05 ৮1827, 0 & 5৩, 05৫, 5,215 6 510, 

২6 8, 1১ ঘা 202 3 ০ ১ দু, ৮374 28 65 5580, 
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216 ইযাঠাহ 00201001182 1,101, (অভিষ্ঠা) 

321005--৬ ঠা বকে ৩৩ ,. 

315. ড়. 5019052 9০০ ময়না) 

ভীঁষানুসারী নাম £--পিহীতক--ন-স্কত, ময়ন1--বাঁংলা ) যয়না--হিকটি ঃ সকবাইত 

ভামিন, ভিপিকিলামৃ--তেলেগড; যুল্লাকাবি-যাঁলয়, থোরমেণাহুন পোণি_ 
মহারাষ্ট্র; দৌড়ুবোনগরে এরডড- কারণটি । 

বাঁরাহোহন্তঃ কৃষ্তবর্ণে। মহাপিস্তীতকো মহান্। 
লিগ্ধপিস্তীতকণ্চান্থাঃ খুলবৃক্ষফলত্তথা ॥ 
ান্যো। চ মদনৌ শ্রেন্ঠো কটুতিকরসান্িতৌ। 
ছর্দনে। ককহত্রোগ-পক্কামাশরশৌধনৌ ॥ 

রাজনিঘণ্ট,: । শীলাল্যাদিবর্গা। 

নামপর্বায় ₹-বারাহ, মহাপিগীতক, এই ছুটি বৃহৎ আকুতি যদনের নাম । অগর এক 
প্রকরি মদনেষ নাম_ ছিপ পিশীতক৮ও সুলবৃক্ষফল | 

৬১২ 



গুপপর্ধায় +-যদন ফলের মধ্যে এই ছুই প্রকার মদনই শ্রেষ্ঠ! ইহারা কটুতিকরসযুক্ত, 
ব্মন্কারক, কফ ও স্বান্্রাগ নাশক এবং পন্ধাশয় ও আমাঁশধ শোক । 

সান্াস্থান :₹--ভারতের সর্বত্র দেখ! যাঁয়। উত্তর ও পূর্ববঙ্গঃ হুগলী, হাঁওডা, ২৪-পরগণা 
বর্ধমান, বীকুডা প্রভৃতি জেলা জঙ্গনেধ ধাবে জন্মে ও বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর । 

বর্ণন! ১_গুস্মজাতরর বড সবুজ কীটাধুক্ত অথবা! কন্টকহীন ছোট উদ্ভিন। পাতা মহুণ ও 
শক, লোমাবৃত, ২- ইঞ্চি লম্বা, বোটা ৯-১ ইঞ্চি। ফুল ছোট, ঈইবৎ সবুজবর্ণ, ১-১ 
ইঞ্চি, ফলে শীস মাছে। দেখিতে চেবী ঘলেব ন্যাষ অথবা! কতক পরিমাণে আমলকীব 
যভ। পাঁকিলে গীতবর্ণ, অনেকটা গোলাক্তি ও মন্থণ, ফলেব্ ব্যাস ই-১ ইঞ্চি, শখস 
খাঁয়, ফল শক্ত ও মণ, ইহাতে একটি বীজ আছে। গ্রীন্মকালে এই গাঁছের ফুল হয় ও 
শীতকালে ফল পাঁকে। অগর এক জাতীয় মনা! আছে উহাব ল্যাটিন নাহ %. 
10110 (চাটা, 1, 136), ইহ। গঞ্চিমবঙ্গেই বেণী দেখ। যায; এই গাছ উপবি উল্ত 
গাছ অপেক্ষা ছোট । পত্রের উভষ দিক কোমল ও শক্ত লোমবুক্ত। 

ব্যবহার্য অংশ ৫--ঘল। 
মূলগ্রহ্াংণের ওঁষবাঁথে ব্যবহীর £-_সংস্কৃত ভাষায় লেখক বৈষ্ঠের। ইহার ফল বলকাঁরক, 

সন্ধি ও পিত্তনিঃসারক বলিয়া বর্ণনা করিঘা'ছেন। 
031099ঞ5 ২-_পংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়- 

ফল-_উত্তাপ নাশক, পিত্বনিঃসারুক | 
পাতার গুঁড়া_ভিপ থিরিয্লা বোঁগে উপকারী । 

সপ 8 82905 000, 815. 015 6,502 
[৫ সত 8.0 25 13650500005 22119 2০৮, মু [58596798952 

5755 91210, দূ 75224, 

] 

317. ৪080০099580 চ২০%৮. (ময়না ) 
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66505 -70011104 147, 

318 1. 001160118 74 (ভাঁচ) 

াষানুসারী নাম :-_আজ্জুক_সংস্কৃত; খাচ-_বাংলা) আচ, আঁল-হিন্দি, ভেলাইনুণা, 

_তাঁমিল: মুনুগু, মাদদী-চেট,_তেলেগু; চানী ব। কাতাবী-_সাঁওতাল। 

জন্থস্থান ₹--ভারতে নর্ধন্ত চাষ হয । ছোঁটনাগণুব, বিহার, বন্দেখ, ভ্ছগলী হাওডা ১-পরগণ। 

দ্বাকুডা, বর্দমান প্রভৃতি জেলার 'গলে জন্মে ও চাঁৰ হঘ। 

বর্ণনা! ৪_মাবাবি গাছ। এরৎকালে পাতা পডিয়। যায । গন্র কোমল গরথব। শক্তলোমহুকত। 
গাঁছের তক বর্ষেব মত। কাষ্ঠ পীতিবর, কখনও লীলবর্ণ, শক্ত ও ভাবী। এই গাছ 

হইতে গীতবর্ণ বং গ্রস্থত হয । গাছের গাজর লহ্বালদ্থি কাটা কাঁটা। পত্র উদ্বল নহে। 

পঞ্জ $-৮ ইঞ্চি বৌটার দিকে সরু। পুষ্পনল শক্ত নৌমযুক্ত; ফুল অভিশয সৌগন্ব- 

মুক্ত, এক একটি হয। পাপ.ডি ৫টি, ২-উ ইঞ্চি লহ্বা। ফলে শীস আছে। এই 

গাছের আব এক জাতি আছে। ইহাকে তু. 07506881২০১ (9,055 579 

অথবা! বনআচ কিছ! হল্দীকুচ বলে। এই গাছগুলি সুন্দরবন অঞ্চলে এবং বর্দদেশের 

গন্গাও দামোদর নদীর ভীরবন্তাঁ জেলার জঙ্গলে ও গ্রামের ধারে দেখা যায। মাচ" 
এপ্রিল মাসে ফুল হয এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল পাকে । 

ব্যবহার্ধ অংশ ১_শিকড়। 
মুন্গ্রদ্থাধশের ওঁষধার্থে ব্যবহার +_ইহার শিকড ধারক এবং টার (৭106)। 

বঙধদেশে ইহীর পাতা ঘা ও ক্ষতে ব্যবহৃত হয় এবং পাতার রস' জর নাশক গু বলকারক 
ওউধধরূপে প্রয়ৌগ হ্য টি |. . মা 

031088815 সংক্ষিপ্ত পরিচ়্; মা 

মূল-বিবেচক। 

পাতী-_আত্তন্তর প্রযোগে বসায়ন এবং জরদ্ব ; আঘাত ও ক্ষতে প্রযোগে শীঘ্র 

উপকার হয। 

পাতার রস--বাতে বাহপ্রয়োগরূপে ব্যবহৃত হয় । 

সিদ্ধকল- ইন্দোচায়নাতে খতুত্রাবকারী হিসাবে বাবহত হয়। হাপানি ও আমাশষে 
উপকারী সর 

অপ ফল-কুটিত করিয়া লবণের সহিত মিশাইয়া দাঁতের মাড়ি ফু্াম 
ব্যবহৃত হয়৷ 

1890৫. দা], 9515, %, 2991 [পা & 88915 100. 016৬, 21. 0, 507. 
[২০-১9]৭ 20156 1 000 মু 15437 8 27573, নল, 224 ৰ 212) 
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318 00017008 ০:6060116 [0000 (আঁচ) 

09600৪17107 00107%0 /81. 

819. [বু ০৩ আএ]া, (কুকুর কট) 

ভাষান্ুসারী নাম :-_ভূঙ্গভ--সংস্কৃত; কুকুর কট, কালবুকনন্-_ বাংলা ; ভৌলন, কালবুকনন্ 
-"হিনি; সাগাগ,_তামিল ) ভাগার- তেদেগু। 

জন্বস্থান :- ত্রিহত, মধ্যভারত, টেনাপরিম, চট্টগ্রাম! 

বর্ণনা :--৩০-৪৭ ফুট উচ্চ গাছ, কাণ্ড সরল, মোটা ও উচ্চ। বহু শাখা গ্রশাখা হয়। ছাঁল 
পুরু, বাহিবের ছাল ধূরব্ণ, ছিত্রযুকত, গাঁয়ে কাটা কাটা দাঁগ আছে। ভিতবের ছল 

শ্বেতবর্ণ। পত্র ডালের বিপরীত দিকে হয়, পশমেব গ্যায় নবম! পত্র ৬-১২ ইঞ্চি 

লঙ্বা, ৬০৫ ইঞ্চি চওডা। ফুল ক্ষত্র, সবুজের আভাযুক্ত শেতবর্ণ। একসদ্দে অনেক 
ফুল হয়। পুংকেশর €টি, ছোট পু্পনলের মধ্যে থাকে। ফল লগ্থা ও দেখিতে গায় 

মটরের ন্যায় কিন্তু লঙ্বার দিপুণ, ইহাতে ডোর কাটা আছে। ফলেব ভিতর ৬ ১২টি 
বীন্ঘ থাকে। ব্র্ধাকালে ফুল এবং শীতকালে ঘল হয়। 

ব্যবহার্য্য অংশ £_পত্র। 
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মূলগ্রন্থাংশে ওঁষধার্থে ব্যবহার ১_ইহা অভি ধারক ও উ্রস্থবে গিনকোনা গাছের 

তুল্য। ইহার ছাল তিক্ত, ভাঁরতীযের! দ্ব্ নাশক ও বলকারক 'উধধরূপে বাবহার 

ফরেন [0.0 9১81180056355 বলেন যেঃ জবের পক্ষে ইহা। উততষ্ট উষধ | তিনি 

ইহ। পৰীক্ষা করিখ! দেখিয়াছেন। ইহার ছাল কীচা অবস্থায় তিক্ত, কিন্ত শু 
হইলে স্বাদবিহীন হয। 

31০55া5-_ জংক্ষিপ্ গুণপরিচয় ৮ 

ভিতরের ছাঁল-_সন্ষোচক, জর । 
19.-5/1601,05 079; রিল & 88৪৮, [007 7050, 61505 491, 

২৪. 9 5.১ 111, 35, [২00১ টি [19529 5 7.0, 15555 

319. 85006201100. 6০90 ৭1. (কুকুর কট) 

ডা 15218 

900৪--470098 079 790, 

320. টব. 38691587580 (জটামাংসী) 

ভীবাম্ুসারী নাম £_জটামাংশী-সংস্কত; জ্টামাংদী-_বাংলা , বালছড়॥ বমুচরঃ 
জটামংপী-হিন্দিঃ জটামাংসী-_মহারাষট্র; বাল্ছড়__গুজরাট ; বহদ গম্ধজটামাংসী 

৬১৬ 



--কর্ণটি ; স্ুবুল- ফ্রান্স; জটামাংসী- তেলেগু; জটামাংলী-তামিল ? সথবলুতীর-- 
আরব। 

মাংসী তু জটিলা পেশী ত্রব্যাদী পিশিতা মিশী। 
কেশ্শিনী চ জট হিংআ জটামাংসী চ মাংদিনী॥ 

জালা! নলদা মেষী ভামসী চত্রবস্তিনী। 
মাতা ভূতজটা চৈব জননী চ জটাত্তী। 
মৃগভক্ষাহপি চেত্যেত! একবিংশতিধাভিধাঃ॥ 

সুরভিন্ত জটামাংজী কষার! কটুশীতল!। 
কফহৃডুতদাহদ্বী পিত্তদ্বী মোদকান্তিকৃৎ ॥ 

রাজনিঘন্ট?। চন্দনাদিবর্গঃ। 

নামপর্ধ্যায়-_মাংমী (মাংসগদ্ধি), জটিলা (মূল প্রধান), পেশী, ক্রব্যাদী (মাংশাসী 
গশ্ভক্ষ্যা ), পিশিত (মাংসগদ্ধি ), মিশী, কেণিনী ( কেশসদৃশ তন্ত বিশিষ্ট), জটা (মূল 
প্রধান ববি), হিত্র। ছিংশ্র পশুগণের, প্রিয়), জটামাংপী (যাহার মূল মীংসগন্ধ 
বিশিষ্ট), মাংনিনী (মাংলগন্ধযুক্ত লতা), জটালা (মৃলপগ্রধান লতা ), নলদ, মেযীঃ 
তামসী, চক্রবত্তিনী, মাতা, ভূতজটা (মান্থষের চুলের জটা সদৃশ), জননী, 
জটাবভী (জটাবুক্ত মূল মংলা লতা), মৃগভঙ্গ্য। ( পঞুগণের ভক্্যা )-__-এই একুশটি 
নাম। 

গুগপর্যযার £_জটামাংসী- কথায় রস, বিপাকে কটুরস, শীতবীর্ধ্য। কফজরোগ, অপন্মার, 
দাহাদিক্লোগ নাশক, পিততনাঁশক, মেদ ও কাপ্তি বৃদ্ধিকারক। 

জন্মস্থান £_হিমালয় প্রদেশ, কুমাধুন হইতে সিকিমের পর্বতে প্রায় ১১০০০ হইতে ১৭০০০ 
ফুট উচ্চে জন্মে । 

বর্ণন! ৪--ইহার মূল কাষ্ঠের মত শক্ত, লঙ্কা এবং বহসংখ্যক ছোবড়ার মত দ্রব্যে আবৃত 
কাও ৪-২৪ ইঞ্চি, কৌমল লোমাবৃত। পত্র ৬৮ ইঞ্চ ল্ষ/ এবং ১ ইঞ্চি চওড়া 
লব্বাদিকে শির আছে। পুষ্পদণ্ডেব মন্তকে সচরাচর ১-৫ টী ফিকে গোলাপী অথব! 
নীল বর্ণেব ফুল খাকে। ফল উ ইঞ্চি লব, শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ কেশে আঁবুত। ইহার 

দুই প্রকার গাছ আছে। এক প্রকার গাছে বড ফুল হয় এবং পুষ্পন্তবকে মহ্ণ লোম 
আহে। এই গাছের সংস্কৃত নাম জটামাংদী, কেহ কেহ ইহাকে ভূতকেশী অথবা 
পিশিতা তপন্থিনী বলে। ইহা! সৌগন্ধ করণে ও ওষধে ব্যব্ঘত হয়। জুলাই আগষ্ট 
মাসে ইহার ফুল ও ঘল হয়। 

ব্যবহার্ধ্য অংশ :__সমগ্র গাছ, মূলের গেঁড়। 

৬১৭ 
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মূলগ্রস্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার :-'জটামাংশী অগন্থার ও হৃগীবোগের উত্ধ হিল 
কবিরাজেরা ইহাকে আাযবিক রোগেব উধধ ও গেটধীপা নিবারক বলিয়া বর্ণনা 
কবেন। নিঘ্ট,কারের মছে ইহা িগ্ককর ও কুষ্ঠের মহৌধণ। মাথাব চুল বর্ণ 

ও ব্ধিত করিবার জন্য ইহা হইতে এক প্রবার মাথার তৈল ওতত হয। জটামাংশী 

বাবহার বরিলে রক্ত পরিষ্ধাব হ্য। 

0 910880695য বলেন, ইহা ড812097-«ব মঃতুল্য (8০78 1019, 404)। 

ড179৮. হথন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন কবা যায় তন উহা হজমশত্তি বাঁডাইয়া 

ুধাবৃদ্ধি ববে। ওত্যেক বারে ২ ড্রাম গণিমাণে ঝবহার ক্লে গাবস্থলব উত্তাপ 
বৃদ্ধি হয়, বমন হয ও পেট বেদনা কবে, নাভ: দভ্রত হয ও ঘান হয়। 
ইহা উত্তেজক, মৃত্রকর ও খডৃকর, ইহা) পাকযন্ত ও শ্রাঞ্যছ্তেব হাবতীম বিশৃঙ্খলা দুর 

করে। জট|মাংসী ৪৫ গ্রেণ পরিমাণে ব্যবহার করলে সঙ্দি কফ নিঃমাহিত হয 
(70520000101 

জটামাংদীর শিকড উত্জেক, তিক্ত ও ধলবখরক। ইহাঁব অগ্গৈগপ নিবারুক গুণ 

আছে, ইহা অপল্মার, মৃগী, “হষ্টিবিযা ও অপবাগর আঙেপে ব্যব্হত হয় (ডা৪1৫)। 
১ তো-] জটামাংসী ৮ তোলা গবমজলে ৪/৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া পান কঝল মুচ্ছ1ও 
বুক ধডফভানি রোগ আবাম্ হয। 

জটামাংসীর যুল হিষটিবিয়া ও মুগীরোগে ব্যব্হাধ্যা। জটামা'সীর শিব স্ুবাসিত 

ও তিক। কথিত আছে, ইহা বলকণরক, উত্জেক, ইহার আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে, 
এইজন্য মৃগী, হিষ্িরিয! ও তড়কা রোগে ব্যবহৃত হয। ইহা মত্রবব, খতৃকর এবং 

পাকথস্ত্ের ও শ্বাসযছের যাবতীয় বোগে হিতকর। কথত আছে ইহা কামলা ও 
কনাল র যোগ [নবারক ও বিষের প্রতিষেধক। 

ওগওঞ্ঞ্ত সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় $-- 

মুল--ন্গ্ধি, ভিভান্বাদ। রসাযন, উত্তেজক, বিষগ্, মুচ্ছণ, অপস্বার ও আক্ষেপ 
নিবারক। ভ্রত হ্ৃং শ্পন্দন প্রশমক | বিভঙন্ন মাংসগন্ব গুণ বিশেষ্ট বনৌযধ 
$০15090 মূলের সহিত সমগুণ হম্পন। অহগত শুলরোগে উপকারী | 

চ/6-8551৬, ঘা 2৫244561527 গা & 8৮, 120. 01505 015 8 
509 8, 

06-9, ২8,211 1) ভাঙা, 0805 4313 09%00010 25 229, 
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477 12 রে রর 

320, 28500565055 15621055251 19০, ( জটামাংসী ) 

(397705 ড৬2171314ঞ বাত, 

321. ড. 1810%1041 ৪1]. (টগর) 

ভাঁষানুসারী নাম :- পন্ধমাংশী-_সংস্কৃত টগর-_বাংলা ; টগর- হিন্দি ; আসরণ-সকুমাযুন ; 
চাম্মাহা_-নেপ.চ" ) বছুলগঞ্ধজট মা সী-মহাবাষ্্র, বছুলগন্ধ জটামাংসী-_কণাট। 

দ্বিত যা গন্ধমাংদী চ কেগী ভূতজটা স্মৃতা। 
শিণাচী পুতন| চৈব ভূতকেদী চ লোমশা ॥ 
জটালা! লঘুমাংণী চ খ্যাতা চাঙ্গমিভাহ্বয়া ॥ 
গন্বমাজী তিক্তমীত1 কফকণ্ঠাময়াপৃহী। 
রক্তপিত্তহরা! বর্ণা বিষভুতজরাপহা ॥ 

রাজনিবণ্ট। চন্দানাদিবরগঠ। 
মামপর্যায় ঃ- গন্ধমাংসী (মাংসগন্ধবিশিষ্ট ), কেশী ( বেশগুচ্ছমা ), ভূতজটা (মান্নষের 

চুলের জটার মত), পিশাচী ( এলোমেলো চুলের মত ), পৃতনা (মাংসাশী রাক্ষলীর 
চুলের-মত )» ভূতকেশী (জীবের কেখগুচ্ছ সরৃশ1), লোমশা (লোমের স্যায় হুক্ষ ) 
জটাল৷ (জটা সদৃশ! ), লঘুমাংসী ( অল্প মাংসগন্ধী )-_এই নয়টি নাম। 

গুণপর্ধায় ২--গ্াংসী--একছাতীয় জটামাংসী বটে। “ইহা তিজরস, শীতবীর্ঘয, কফ ও 

৬১৯ 



ই)গত গীডা নাখঙ্ র জপিন্তনাশক, বর্য অর্ধা বর্ণের উৎকর্ষ সাধনকারক। বিষত্বর 

এবং মানদিক বিকারজস্থ স্বর নাশক | 

জন্ুস্থান ঃ_কাশ্ীব হইতে ভূটান পর্যন্ত গার্কত্য গ্রদেশে ৪০০০ হইতে ১২০০০ ফুট উদ 

এবং খাগিয়া গাছাড়ে ৪০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে জন্মে 

বর্ম £--গসবগাতীয় উত্তি, | বৃহবর্ধ জীবিত থাকে, শিক হোঁবডার গ্ভায়। কাণ্ড ১ 

ফুট, স্বল। গত পক্মাকার, পত্রদণ্ডে উভয়দিকে জোড| জোঁড] পর্ত হয়| অগ্রভগে 

একটি বিড় পত্র থাকে। ত্রিপত্রবিশি্। বগনও ৫টি পত্র থাকে! পু্পদও গা 

লোম বশিষ্টঃ পত্রের ড+ট| অপেছা পুণ্পদও লা । ফল কেশযুক্তা জুলাই হইতে 
অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইহার দুল ও ধল হুয়। 

ব্যবহার্য অংশ £-ণিকড়। 
হুগর্থাংণের ওধার্থে ব্যবহার ইহার গুণ জটামাংসীর তুল্য। 

18515 বলেন এই গাছ নেপাল ও উত্তর ভারতে উবধার্থে ব্যবহৃত হর । ইহা! ৬৪1220- 
এর মমগ্তণ বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয (105280 )। 

তেও্ঞা অংক্ষিপ্ত গুগ পরিচয়- 
র্ধমাংসী-মাংদীজাতীয় বনৌষধিব সহিত মপ্তণ সম্পঃ। 

মন্তব্য ১--চরক শীর্গ্রথমনবর্ণে সতস্থানে টগবের উল্লেখ করিয়াছেন! 
277 1. 45. হও 39, 02587 যেত ৫ 85০ [00 116, 25 

তা 

২০:৮৪ 51 2157 আখ], 0৪5 452, 

ভর ১ হু 

নে 

্ ৫ 

উ। 
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£ 

322৬. ০27478115 1825 (কালবাঁলা ) 

ভাঁষানুমারী নাম _ আকাশ মাংসী__স্কৃত কালবালা_বাংলা ; কাঁলবানা-_মহারাষ্ট্র 
আঁকাশমাংসী সৃল্ষাইন্তা। নিরালিম্বা খসভ্ভথ। 

সেবালী সৃন্মমপত্রী চ গৌরী পর্বর্বভবাদিনী ॥ 

ভন্রমাংদী হিম খোফ-ত্রণনাড়ীরজাপহা। 
ল্তাগদ 'ভজালানি-হারিণী বর্ণকারিণী ॥ 

| রাজনিঘ্টঃ। চন্দনািবর্গঠ। 

নামপর্বার £_আকাখ মাংসী, কক্স ( ইহাব মূল অতন্ত কক্ষ ), নিবালক্বা ( যেখানে জলীয়াংশ 

কম সেখানে জন্মে বনিধা।)১ খসম্তব| ( উচ্চ পর্বতাণণে জন্মে বলিধা ), দেবালী (পর্ধবত 

গাত্র জাত শৈবাল সদৃশ ), সুস্মপত্ী (সুস্মাকার পত্র বিশিষ্ট গৌরী, পব্রতিবাসিনী 
(উচ্চ গিরিশৃঙ্গে যেখানে শিব নহ্ধস্মিনী গৌরী থাকেন সেখানে ইহার জন্ম ) এই আটটি 
নাম। 

গুণপর্যায় ঃ-আকাশমাংশী শীতবীধ্য, শোথ, ব্রণ ও ুক্ক্নাধ্গিত রোগ নাঁশক। মাঁকড়দা 
ব। কটাদির বিষদ্বারা উৎপন্ন দুষ্ট চম্ম রোগ নাশক ও বরণপ্রসার্দক। 

জন্মস্থান ই__-ইউরোপের আইদল্যাণডগ্রস্থৃতি স্থানে; ভূমধ্যদাগরের নিকটস্থ প্রদেশে, পশ্চিম 
এশিয়া, জাপান। ইলণ্ডে ও আমেরিকায় চাঁষ হয। কাশ্রীঃরের উত্তরভাগে ৮০০০ 
হইতে ৯০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখ! যায়। 

বর্ণন৷ £-বহবর্ষজীবী গুনাতীয় উদ্ত্ মূলদেশ সরল। ইহা হইতে নরম, গোলাকার, ফিকে, 
ধূনরবর্ণ ৩-৪ ইঞ্চি লঞ্া শিকড বাহির হয়। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, গাছের অগ্রভাগ 

গোলাকার ও ফীপা। প্রশাখ। বিশিষ্ট। পত্র পঙ্াকাব, কাণ্ডের উভয়দিকে পধ্যায় ক্রমে 

বাহির হয। উপপত্র "২২ ইঞ্চি লন্বা, কিনার! করাতের ন্যাধ কত্তিত। ফুল ছোট; 

এক সঙ্গে গুচ্ছবদ্ধ জন্মে। পুষ্পদণ্ড বহুশাখ। প্রশাখ! বিশিষ্ট ও লহ্বা। ফুল ঘিকে 

লালবর্ণ, ল্বাক্কৃতি 'লোমযুক্ত | পুইকেশব ৬টি, ইহার অর্দেক অংশ পুষ্পনলের অভ্যন্তরে 

থাঁকে। ফল উ ইঞ্চ লক্ব!, ডি্বাকৃতি ইহাতে ৩টি শিরা আছে। ফলে এক একটা 

বীজ হয়, দেখিতে চেপ্ট| | আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময় । 
ব্যবহার্য অংশ ঃ_শিকড় | 

:মূলগ্রহাংণের ওবধার্থে ব্যবহার £-ইহার শিকড উত্তে্ক ও আক্ষেপ নিবারক। 
ইহ হিষ্টি বয়, হূগী ও পেশীর আন্দেপ নিবারক ৷ জরের পুরান অবস্থায় ইহা উত্তেজক 
গুবধরূপে বাবহ্ৃত হয়। আক্ষেগ নিবারণ করিবার পক্ষে ইহ! হিদু অপেক্ষ! শক্তিতে 
কম। ইহা অথিক মাত্রার ব্যবহার কখিলে মাথাধরা, মানশিক উত্তেজন] ও জাযুর 
অবসাদ আনয়ন করে। সিন্কৌনাঁর ছালের সহিভ ব্যবহার করিলে ইহ। অবিরাম 
জবর নাশ করে| প্রবল বাঁতরোগে ইহার জলে সমান করিলে বিদ্বা আক্রান্ত অংখ 

৬২১ 



ধৌভ করদে বাঁতের উপশম হয়| ০1816 তৈল বিছা %515080 খাইলে 
বাতিরোগে বিশেষ ফল হয (6576 ৪2৫ 100) 

3105585- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ১ 

মূল--উত্তেজক, বাধুনাশক, বিদযর। মৃচ্ছ্গ ও 'আপন্মার রোগ, অনিচ্ছাকত স্পন্দন ও 
স্নাহুখিকাব. পেশীবিকাব জন্য স্পন্দন হিতবব। 

মন্তব্য ₹_জটামা-সী, গন্ধমাংসা। ও আঁাশমাংসী বা অভ্রমাংসী_ ভটাগাংদীব এই তিনটি 

শ্রেণী ভেদ। ন্ঘিট,তে মাংদী পবযোগ দ্বারা সবলেব মাংসগ দ্বন্থ শ্বীকার বর] 

হইয়ছে। বিজীলেটন্ নম বাবা বিডাঁস এই মূল খাইবার আগ্রহ দেখার, দে 
কারণ ইহাব মাংসগন্ধিত্ শ্বীকার্য। নিঘট,তে লামপর্ধযায়ে তাহা বিশেষরূপ বুঝা যায। 
প্রথমোক্ত গাছটি কাশ্মীর অঞ্চলে গঞ্ধার জলের স্তর হইতে 3০০০ ফুট উচ্চ পর্যন্ত পর্বতে, 
ছিতীষ শ্রেণী ৪০০০ ফুট হইতে ৬০০০ ফুট পর্ান্ত উপরে এবং তৃত-সন শ্রেণী জলহীন উচ্চ 

গিরিশৃদ্দে ৮০০০ ফুট বা তুর্দে জন্মে বলয়! ড/4৮ মহোদয়ের গ্রদ্থে বিবৃত করা 

হইধাছে। /৪৮ মহোদয এবিষয়ে বিভৃত আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধো জটামাংশী 
ড1610586 বর্গ বটে, প্রজাতি জটামাংসী-শূল জাতি ত8:0051801755 10০ | অপর 

ছুইটি ড218208 বর্গে বটে, কিন্তু মাংসগন্ধিদ্ব এবং বিডালে ইহা পাইলে লুটিয়া খায় 

তাহা কিন্তু সকল শ্রেণী বিশেষত্ব । ফলে গুণগত দানৃগ্ত কল শ্রেণীর মধ্যে আছে। ত্য 
প্রথম শ্রৌর দ্রব্য বাজাবে বেশী পাঁওণ! যায়। দ্বিতীয় শোর দ্রুবা অপেক্গাকত বেশী 

নুমস্ধি। হাকিমী বৈন,গ1 ইহা ব্যবহার করেন এবং সুগ স্ব দ্রধারপে বাজারে ইহার 
সমাদব বেশী। তৃতীয় শ্রেণীর দ্রবা উচ্চ পর্বত চুডায় জন্মে, মাত্1ও অল্প, সেজন্য বাজারে 

তেমন গ্রচলন নাঁই। তবে গুণের উৎকর্ষ অন্য ছুইটার তুলনায় ইহার বেশী। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর গেত্র গম্বদ্ব্যরূগে বেশী। ফলে, প্রথম ভরে র জটামাংসী বাজারে ওমধের স্থান 
গ্রহণ কবিয়াছে। এ সম্বন্ধে ৬4৫৮ মহোদয় যথেষ্ট বিচাঁব বিশ্লেবণও করিযাঁছেন। 

ভাহাব সারমর্ম এই_ভারতের দৃধবর্তী পার্বত্য প্রদেশ, নেপাঁল, খোরাং ও ভুটান 
অঞ্চলে ইহাব আদি জন্মস্থান। তিন শ্রেণীর জশীমা.সীর আদিমকাল (10125001065) 

হইতে প্রসিদ্ধ আছে। গা্ষেঘ পা্ত্যভূমিতে পব্রতের মধ্যমাংশে এবং উচ্চতর 

অংশে ইহাদের জন্ম । আরব, পারস্য ও গ্রীস দেশে এই নমুনার গাছের সন্ধানও বর! 

হইঘাছে। সুগন্ধ দ্রব্যরূপে ইহার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাঁল হইতে আছে। 

ওধধার্থে ব্যবহার প্রাচীন আরূর্ষেদ গ্রন্থে আছে। 

সশ্রম _মাংসী অর্থে জটামা স বব্যবহাঁর করিয়াছেন। বলাতৈলে বাধুনীশক ব্য 
হিদাবে ব্যবহাব কথা হইয়ছে। আ'বাঁব অপস্মীর রোগে মা সী ও তগৰ গৃথক্ ভ্রব 
রূপে ব্যবহার কব! হইয়াছে। একই গুণদম্পঙ্জ বনৌধধির একই বোগে ব্যবহার পৃথক 

শ্রেণীর পরিচয় তখন হইতেই হিল। নিঘ্ুকারের শ্রেণীবিভাগ বা গুণের বিচার 
বিশ্লেষণ পরবর্তী কালে হইয়াছে। তার এই নাম লোক প্রচলিত নামরূপে হিন্দীতে ও 
ভারতের অন্থান্ত প্র-দখে এবং হোকমগণ--এই জাতীয় জটামাংশী ব্যবহার করেন 

ইহার দেখ প্রচলিত নাম বালা। ” 

৬২ - 



চরক--চিকিৎতি স্থান ২৩ অধ্যায়ে অপন্থার চিকিৎসায় মাংস ও তগরের ব্যবহার 

করিয়াছেন । 

ছা ০০৫০1] ঠ৫৭. 8৩৮ 2১ 699 0792) 81০5 & যা হছ। 2146 

(38769 

268,111, 211, 85755 ঢা], 005৮ 289, 90৮৫5 8. 90৮ ৫1, 8০৮, 

6,698 (1800 ). 

922, 02507811514, (কালবালা ) 

[যা 00%60১1178 

(2205 ৬0174 901276, 

323, ৬. ০1867391659. (ছোট কুকৃনিমা) 

ভাযনুমারী নাম : দহদেব, অক্প্রিসারন-সংছূত £ ছোটতুবদিমা- শাংলা : সহদ্ 
খিনদিঃ সহোদি-নহাগ্্; যতিসাদপী-বোছে 5 সান্দী_ওচরাট । ঘারটিক।মিলি 
-ভেংলগ; সশিরাঃ্দলানক। সহদ্বৌ-তাহিল। 

জন্পস্ছান ১-ভারতের লর্বত্র ভে) এমন কি হ্যায় ৮৮*৭ টে উচ্চস্কানেও মেখে হায় । 

খাদিয়! পাহাড, বজদেশের পতিত ভদিতে ৪ বাসার দাবে সবর দেখু যায়। 

৬২৩ 



ভলের। ললের আক হবিভাবর্ণত কতক অংশ শত বর্ণ 1 12001০ তাহার জিবি 
5 ৬ সাও দানে 96 81695 [৫18 নাক ইহার আরও ২টি জাতির উলেঃ 

ু গর শি ১৯১৫ রে! 1২ 51 7 শন & শি ১] 

ঘূলগ্রহাংশের উবগার্থে ব্যবহার ৮ কবিরাজ মতে ইচার কাথে জরে দর্ছ উত্তেক করে 

ছুল_ গেখের দুল ইপকারী ! 
বিভ-_ক্রস্নাশক, বললে লাম্ক। ঘোার খাবারের মধো ইতা একটি 

চ6-006605. 7070 2121. 2, 6643 7.৫ 155 61076 £ হুহ়েতাখ & 
88515 100,164. 51, 516. ও 
ই 1112937 [২০0 ঢা) 25406, 8:0., 01590 ) 71519) চা 

5225, 

323, 9600078 00621215555, (ছোট বুক্ন্মা) 

ড২৪ 



324. ঘর. হতহএএ৪এচে ভার, (দোমরাজ, হাকুচ) 

ভাঁষানুসারী নাম £_সোমবাঁজ, বাকুচী_ সংস্কৃত, দোমবাজ, হবুচ-_বাংলা, বাবচী, 
- বুক্চী, সোমরাজ, কালৌজী-হিন্দি, বাউচ--মহারাষ্টরঃ বাউচিগে- কর্ণাট ; বাচী 

--বোগ্বে; কাঁদ্বোজিরি-_গুজরাটী; অভিজিলাকারা--তেলেগড, কাষ্টজিবাগাম 
তামিল, কা্টজিযাকম্--মাঁলয়। 

বাকুচী সোমরাজী চ সোমবন্লী সুবল্লিকা। 
সিতা সিতাবরী চন্দ্রলেখ! চাল্দরী চ সুপ্রভা 
কৃষ্টহন্তরী চ কান্বোজী ওতিগন্ধা চ বল্সুজা। 
স্থৃতা চন্দ্রীতিধা রাজী কাল্সাধী চ তন্বী ॥ 
কুষ্ঠদৌষাপহা চৈব কান্তিদাহাহবন্জা তথা। 
চন্দ্রাভিথা! প্রভাযুক্তা বিংশতিঃ তাত, নামতঃ॥ 
বাকুচী বটুতিজ্োষণ ক্রিমিকুষ্ঠকফাপহ! । 
তবগ্দোষবিষকগু,তি-বজুপ্রণমনী চ জ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। শতীহবাদিবরগ। 
মামপর্যায় ৮-বাকুচী, গোমরাজী, ফোমবন্লী, হুবন্লকী, দিত, সিতাববী, চন্্ুলেখা, চাল্দী। 

স্থগ্রভা, বুষহন্ী, কান্বোজী, প্রতিগন্ধা, বল্ম'জা, চক্জীভিধা, রাজী, কান্সাধী, এন্দবী, 
কুষঠদৌযাঁপহা, কান্তিদা, অবন্থজা,-এই কুডিটি নাম। 

গুণপর্যায় +_বাকুচী--কটুতিজ্রস, উ্বরধ্, ক্রিমি, কুষ্ঠ এবং বফ দোষ নাশক। চর্দদোধ, 
বিষদোষ, চুলকানি ও পাঁচডা গ্রশমনকাবক। 

জগ্মস্থান ₹_ভাবতের সর্বত্র জন্মে ; বিশেষতঃ হিমালষ প্রদেশে বহু পরিমাণে জন্মে। বঙ্গদেশের 

হুগলী, বর্দমান, বীকুডা জেলা অক্ষিত ভূমিতে এবং বাগানের ধাবে গ্রচুব দেখা 
যায়। 

বর্ণনা! ১-বর্ষজীবী গুন। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি, বহ পত্র হয়। পুষ্ন্তবকের মাথার ব্যাস ২-উ ইঞ্চি 
প্রাষ ৪০ ভাগে বিভক্ত, নবম লোমযুক্ত, উজ্জল, চেপ্টা। ফুন ঈঘৎ বেগুনে, বর্ধীকালে 
জন্মে । ফল মার্চ মাসে হয। 

ব্যবহার্য অংশ :_বীজ ও গত্র। মারা, পত্রের বস_-১-২ তোলা) বীজচূর্ণ ১-৮ আন।। 

বৈকে নোমরাজীর ব্যবহাঁর। 

চরক- প্রবাহিবার সোমবাজব পত্র_আমের পরিণতাঁবস্থায় ও যে রোগীর বহু কুগ্ছনে 
পিচ্ছিল ও অল্নাল্প মল নির্গত হয় তাহাকে দৌমরাজী! পত্রের শুক্কপত্র, দধি, দাঁড়িমরূস ও 

তিলতৈল যোগে সিদ্ধ করিয়া! ভোজন করাইবে (চিঃ ১* অ. )। 

৬২৫ 

৭৯ রি 



বাগ ভট-$১) শ্বিত্রে দোমগভী--সোমবাচর্ণ ৪ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, গৌুযে 

পেষাপূর্বক খত গ্রলে দিলে সবিতরাক্রান্ত অ্ গাপ্রসবর্ণতী৷ প্রাপ্ত হয (চি: ২০আঃ)। 

(২) কুষ্ঠ দৌধরাজী_তীর বুঠবোগাকরত্ত জন, ঘি তিলের মহিত দোমরাজী 

এক বংর কাল সেবন বৰে, তাহা-হঈ'ল দে কৃষ্ট হইতে বিনিমূ'্ত হয়া দিবধু্তি 

গ্রীপ্ত হয (চি” ৩৯ অ:)1 

বন্গসেন :_(১) খনীরকাষ্ঠ ৪ আমলকীর কষা প্রস্থত পূর্বক বাকুচী বীজ চর্ণ ওক্ষেপ দি 

গান কলে অভির গ্রেতকুষ্ঠ (খেতি) শীঘ্র নিরৃদ্ি গাষ (কুষ্ঠ টি')। 

(২) কৃমিনন্তগুলে বাকুচী বীজপ্ববনূতবক্ ও ঘোমরাজী সমভাগে গ্রহণ কবিষা 

জলে পেখণ পূর্বক বষঠ গ্রস্ত করিবে । এই বঙ্ি ক্রিনভক্ষত দস্তোপরি-স্থাগন পূর্বক, 

নে দন্তে এ্গগভাবে গীডন করিবে যেন বত্তি ক্রিমিভক্ষিত দন্ড গ্রলিগত হইযা থাকে। 

ইহা ক্রিষিভক্ষিত দত্তের বেদনা হব (মুখরোগ চি:)1 (৩) বধিরতায়্ বাকুচী- ম্ষণী 

কন ও দোমব্রাজীচণ সম্ভাগ, জলেব সহিত মেবন করিবে। ইহা বধিবতাব পঙ্গ 

হিতককর ( কর্ণরৌগ চিঃ)। 

মুলগ্রন্থাংশের ওবধার্থে ব্যবহার £--1,94০06:2:8 রোগে হরীতকী, খদ্দর ও গুড় 

গোমরাছীর ক্কাথ ব্যবহৃত হয। মোমরাজীর তৈল গাচডায় একটি বিশেষ খুধধ। 

ইহা কৃষবর্ণ তিক্ত বীজ কুষি নাণক ও মর্পবিধের উদধেন অমুপাঁন রূপে বাধহৃত হয! 
(210515) 

মাঁলাবাঁব দেশে ইহা কফ ও পেটফাপাষ ব্যবন্থত হয। 17879810096 মৃতে 

ইহাব বীজের গুঁভা মধুব সহিত কষেক ঘণ্টা অন্তর দিবসে ছুইবাব গেবন কৰিলে 
গেটেব কৃমি মরিষ। যায় (মাত্র! ১২ ডাম অথবা ২২ গ্রেণ)| ভাঃ রস বলেন, বীজের 
গঁডা ১০-৩০ গ্রেণ গরিমাণ ক্রিমির পক্ষে হিতকব | 10, 33/15500 বহু পরীক্ষা দ্বাবা 

স্থির করিয়াছেন যে ২*-২৫ গ্রেণ দোমরাঁজী যাবতীয় পাক্ষস্ত্রেরে রৌগ নাশক 
(0200, [0,126 

পাঁতাৰ বম নীকেব সদ্ধি বাহিব করিষা দেয়। ইহা সর্বাদীন শৌথ ও ফোড়া 
গ্রলেগ দিলে উহা আবাম হয় (ড/৪::)। সোমবাজীর বীজ জ্বব নাশক ( 88৫87- 
৮০৮০]] )। 

010858:5 অংক্দিপ্ত গুণপরিচয় : 
বীজ_ক্রিমিনাশক, চর্খ রোগে উপকারী এবং রসায়ন, আম্দীপক, প্শ্রাবকারক। 
উকুন নাশক। কীক্ড। বিছবাব দংশনে উপকারী । 

মন্তব্য ₹--চরকৌক্ত কুট ও কৃমি বর্গে বাকুচী পঠিত হয় নাই। 

ড৬২ 



116 --131)625. 70৫৮ 1191, 2০0 24 উঘচোতে। 5 210,695) পিতা 

325১ 100, 0160, 215 5 515 

2৪ চন, 11, 236. 2০৮১০ ঘ], ]. 10) 405 7 8 5. 1589 7 চো লুগতুত 2247 

016 তু, 97405. 

(67805-- দা 7 ঞ150950৩ বগত, 

325, চু ৪০0০: 1705, (গোজিহ্বাখ্যামদলন ) 

“ভাঁষানুদারীনাগ ₹_গোছিহ্ব--মবস্কৃত; গোজিছ্বা, গাষদলন--বাঁংল। , গাথরী, গোজী, 
গোজিয়ালতা, দাডীশাক-হিন্দি। ঘাউসা-মহারাষ্র) পথরী, বনুমালগে_ কর্ণীট ; 
যেটটনানুকচেষ্ট, ভরিিকচেট,_-তেলেওড ; এনাশোভাদি-তামিল ; এনাশোগাদি- 
মল্য। 

গোজিহ্বা খরপতী স্তাঁও প্রতন। দার্বিক! তথা | 
অধোমুখা থেনুজিহরা অধুনা চ নগ্ুধা ॥ 
গৌজিহ্র! কটুকা তীব্র শীতল পিত্তনাণনী ৷ 
ব্রণনংরোপনী চৈব বর্বনন্তবিঘার্তিভিহ ॥ 

রাজনিদ্ট, ৫ শতাহরাদিবর্গ :। 
৬২৭ 



মাঁমপর্ধায় ঃ_গোঁজহ্বা, খরগতী, গ্রতন', দাবিকা, অধোুখা, ধেুজিহ্ব, এবং অধাগুষ্পী_ 

এই সাতটি নাম। 

গুগপর্যায় _গোজিহ্বা_-তীন্র কটুরস, শতবীরধ্য, পিত্তনাশক, ব্রণসংরোপক এবং সর্বপ্রকার 

দন্তবিষ নাশক। 

জযমস্থান সমগ্র বঙ্দেশ, হুগলী, হাওভা, বনধমান। বাবুড়া প্রস্ৃতি জেলায় পতিত জিতে 
এবং মাঠে, সাধারণত; দেখা যাষ। 

বর্ণনা! £_-ঘনসন্িবদ্ধ গুনা। পত্র উভয়দিকে একটির পর আব একটি জন্মে । অনেকটা গরুর 

জিহ্বার ন্যা। পুষ্পদপ্ডের মন্তকে ২-৫টি ফুল হয়। মুকুলের নিযভাগে ৮টি ছোট পত্র হ্য। 

ফুল বেগুনে কিন্বা নীল লোহিত বর্ণ, ৪ ভাগে বিভক্ত । ফল গাছে থাকিতে থাকিতে 

কখন কখন গাছের উপরিভাগেই অঙ্ুরিত হয়। শবৎকালে ফুল ও শীততকাঁলে ফল 

হয়। 

ব্যবহীর্য অংশ ;_-শিকড ও পত্র। 

মুলগ্রন্াংণের ও ধধাঁ্থে ব্যবহার £_মালাবার দেশে ইহার পত্র ও শিকড়ের কাথ মৃত্র- 
রচ্ছুরোগে ব্যবন্ধত হয (205০5)। ত্রিবাঞ্ধোর দেশে ইহাব পাতা ছেঁচি। 
চাউলের সহিত দিদ্ধ করিয়া খাঁয়। ইহাতে পেটফ্াপ। ও পেটের যত্ন! ঘারাম হয় 
(ঘ8৮5)। ৰা 

ছোটনাগপুরে ইহার শিকড়ের কাথ হর নাশক ঘলিয়া ব্যবহৃত হয় (৫১ 08009০1)। 

019598:5 ৪--সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় £-- 

গীঁছ__সক্কে চক, হৃদ্রোগে রসায়ন, বনকাঁবক, জ্বর, সর্পদংশনে উপকাবী। 

গাছের পাতা মুলেব কন্ক_নিষ্কত।কারক,মৃত্রক্ছ,, অগনিমান্দা, আমাশয়, পকাশয়ের 
ফুল কিছ্বা বেদনাধ উপকারী । 

ঘুম ৪-বমন রোখকারক, মরিচেব সহিত গড়াই বাবহারে দ1তে। যরা। নিবারক। 
তেতো করা পাতা: নারিকেদ তৈনসহ পাক করিষা ব্যবহারে ঘ| এবং পানা 
(একজিমা) উপকারী । 

৮18: 18055, &, 10853 £76809, [015 9], 0.6 7, পয ৪ 8858, [আণ, 1০ণ, 2]. &. 51 
86. চা 97242 হু টু ২০৮, ঘা হা, 445 3 2০6০ 5 520; চা, লু ঢু 

৬২৮ 



325 81590256083 50256: 15100. (গোজিহ্ব॥ শ্তামরলন ) 

35009--01ঞ ত্র, ছি 0915, 

326. ডে. 20805795286805 90৮. (নাঘুতি ) 

ভীষানুসারী নাম £ নামূতি--বাংলা; মুস্তারু-হিন্দি, মপীপত্রী--তাঁমিল ; সাঁভেতেলেগ্ড; 
মসীপত্ী-মহারাষ্র; নেলাম্পালা-_মালয় ; ঝিন্কি-মুত্তি--গুজরাট। 

জন্বাস্থান £-_-বদদেশের বহস্থানে জন্মে । হুগলী, হাঁওড।, ২৪ পরগণাঁ বর্ধমান, বাঁকুডা জেলার 

রাস্তার ধাবে এবং পতিত জমিতে ও মাঠে, সাধারণতঃ দেখা যায় । 

বণন!ঃ গুম জাতীব উদ্ভিদ, মাটিতে গডাইয়া জন্মে, ৬-১২ ইঞ্চি পথ্যস্ত বিশ্তুত হয়, শাখা 

লোমযুক্ত। পত্র অনেক হয়, ১২-২২ ইঞ্চি লক্বা, বৃদ্ধ ছোট। পত্রিকা ২-৪ জোভা, 

কাণ্ডের উভয় দিকে বিভক্ত ভাবে জন্মে, পত্তরিকাঁব শেঘ অংশটি বড, পত্র ঘন ঘন জনে, 

করাতেব স্তাঁয দীতযুক্ত ও কোমল লোমাবৃত। পুষ্প গীতবর্ণ, -২ ইঞ্চি। কাত্তিক 
হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে । 

ব্যবহীর্য অংশ; পাতার রম 
যূলগ্রস্থাংশের ওঁবধার্থে ব্যবহার : পত্র স্ত্রবোগ নিবারক বলিয়। খ্যাত। ইহ! আক্গেপ 

নিবারক। খু বন্ধ হইলে এবং হিষ্িরিয়া হইলে ইহার বম ব্যবস্বত হয়। ইহাব পাতা 

৬২৯ 



কখনও কখন৪ বিধ দৌষে বেদনা নিবারণের জদ্য তপ্রন্থেদ কাধ্ে প্রযোগ হর 

(80805)1 ইহার রদ কানে দিলে কান বেদন1 আরাম হয় (ড/916)। 

91999০5 জংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় +- 
পাভী_অগ্রদীপক, প্রতিষেধক, দৃষ্টিশক্তি ও অবণশক্তি বদ্ধব | দ্বর্স কিছবা সিরাপের 
মত ব্যবহাবে বজঃবোধ এবং ঘুষ্ভারোগে উগকাঁী। প্রতিষেধক উঘধেব উপাদান 

হিমাবে এবং যন্ত্রণাদাষক ফুলাধ ব্যবহার কৰ। হয় । 

ঘ1৫ --তা1৫05 1০516 1097 ১1001088258, [2,216 1৭ 5520, 

৩8 15 77247 ১ ০ম, চুন, 10:12 ) 9 655 1593 3 টিন ত্র 2,225, 

326. 81622 2520818508157)5 001 (নামুতি) 

09০৮৪--0700৮410101 [12 
327. ৪ 5812955 ডু ভ (আয়াপান ) 

ভাষানুসারীনাম ৫-_আয্মাপান বা! লঃ আয়াপান-হিন্র, আয়াগানি_-তেলে। হিন্দি, আয়াপানি-_তাঁমিল 

ডি৩০ 



জগ্মন্থান _-ইহ। আমেরিকাঁব ব্রাজিল দেশীয গাঁছ। ম্ধ্যবাদলা এবং পূর্ব বাদলার বাগানে 

রোপণ করে। হুগলী, হাঁওডা জেলাঁর অনেক বাগানে যত্ে রক্ষিত হয ও চাষ করে। 

বোটানিক্ গার্ডেন, শিবগুব। 

বর্ণনা; ছোট ২-৬ ফুট উচ্চ গুশ্ম। শাখা সরল, ঈষৎ লালব্্, ইহাতে কতবগুনি বিশ্গিত 

লোম আছে! পত্র উভয় দিকে জৌডা জৌডা জন্মে। পত্রের বৌটা ডাটায মিলিত, 

আঁছে। পত্র৪ ইঞ্চি লষ্থা, তু ইঞ্চি চওডা, নরম, মন্ছণ ও লঙ্থাক্তি। তিনটি মোট! 

শিবা বিশিষ্ট, ঈষৎ লালিবর্ণ। ফুল বেগুনে। এই গাছের গন্ধ উগ্র ও আনন দায়ক 

স্বাদ কটু। 

ব্যবহার্য অংশ £ গন্র বস; মাত্রা, এক আনা পরিমাণ । 

মূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার :--আযাপানের গাতাব কাথ মগলীর স্যাষ দ্বাদ বিশিষ্ট। 
ইহাব টাটকা রস বেশ সুন্দৰ পানীষ। অভিশ্য দুরাঝোগ্য ক্ষত পবিষ্ষার করিতে 

ইহা! অতি উত্তম উধধ (£:28116)1 আঁয়াগান বলকারক ও উত্জেক। বলের! 

রোগে ই! শবীরেব উত্তাপ বৃদ্ধিব জরন্ট ব্যবহৃত হুয। সর্পাঘাতে আয়াপান বাহ্ ও 
আভ্যন্তর,ণ, প্রয়োগ হয় (77800, 150.) আয়াঁপান 00870070116 এর সমগ্ুণ 
বিশিষ্ট। অল্পমাত্রীয বলকারক, উত্তেজক ও মৃটবিরেচক | ইহার গবম বস বমনকারক, 
ঘন্/কর। ত্রমাগত বমন হইয়া ধন শরীর দুর্বল হয় এবং প্রার্দাহিক জবে যখন নাডীর 
বেগ কমিয়। আইসে তখন ইহা প্রযুক্ত হয়। ইহ। আভ্যন্তরিক ক্গতে ও বুক্তবমনে 
বিশেষ ফলগ্রদ। 

01059875 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় : 

গুল্ের স্বরস-_উত্তেজক, রসায়ন, ঘন্মকারক। 

গাছের কন্ধ ও পাতার রস £--ফিলিগাইনে ইহা বক্ত পরিফষারক বলিয়। গণা হয় এবং 

দূষিত ক্ষতে ব্যবস্বত হয। 

পাতার কন্ধ :-বন্তবদ্ধ কাঁরক। 

শুক পত্র ও মুলের জলীয় ভাংশ-_হৃত্রোগে উত্তেজক । 

ছা, 1 & 3850, 100, 7160. 0190 518 

[২৩টি দু, 1 20224 ১ এ 2293 3 ৮৭, 5927 থান নুন, 225) ০৫6 
95407. 
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(6109 _ট1.0114৯ 100 

328, ৮. 18০৪:8 790. (কুকসিম ) 
ভাধানুসারীনাম ৪_কুকুন্দর, কুকুরক্র-_সংগ্কত; বভ কুক্মিম, ঝুকুর শেঁণকা-বাংল! , 

কুক্রন_হিম্দি; কাট-মুলদী, ন্রম্বরন, ডাই__ভাঁমিল; আদবী, কু পোগাক্_ 
তেলেগু, কুকুববন্দী-মহা রাষ্ট্র , কোবরুন্দা-_গুজবাঁট , মনেটবরুল অর্দ_-আরব । 

বুকুনদর স্তাজচুড়ঃ সৃন্পত্রো মৃদুচ্ছদঃ। 
কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তে! জররক্তকফাপহ:। 
তত্ুলমার্জং নিক্ষিগ্তং বদনে ঘুখশোৌ বৃ ॥ 

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়,চযাদিবর্গ 81 
নামপর্যায় : কুকুন্দব, তাতৃড সুষ্মপত্র ও মৃহ্চ্ছদ এইগুলি নাম। 
গুধপর্বায় ঃ বুকুন্দর কটুতিক্রবম, ইহা জর, রক্ত ও কফনাশক। ইহার কীচামুল মুখে 

বাখিলে মুখশোষ নিবারিত হয়। 

জন্মন্থানঃ সমগ্রভারতের সমতন ভূমিতে এবং ২০০০ ফুট উচ্চে হিমালয় প্রদেশে, তরিবাস্কৌর, 
পিংহলঃ দিঙ্গাপুব প্রদেশে এবং বঙ্গদেশেব সর্বত্র দেখা যাষ। হুগলী, হাওড়া, 
২৪-গরগণা, বধধমান প্রভৃতি স্থানে পতিত জমিতে ও শস্ত গ্গেতে জন্মে 
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বগর্াঃ ছোটগুকনঞজাতীয উজ ও আগাছা, কাও সরল, গতর ঘনসন্িবিষ্ট। গাছগুলি ২ফুট 

উচ্চ হয, পত্রের কিনারা কঞিত। ফুল পীতবর্ণ ও উভষ লিদ্দ বিশিষ্ট, কোমল ও 

লোমবুক্ত। ছুলেব পাঁপ.ডি খ্বঁতব্ণ! কুকৃমিম কযেক জাতীয় আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে 

ইহার পত্রের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয। অপরগুলির পত্র অবিভন্ত, কেবল গন্ধে করাঁতের 
গ্াঁষ দাত আছে । ইহাদের মধ্যে 8. 6160085100১ 8. ৫2051205100 ৪, 

81590012800 এইগুলি গ্রধান | ভাঁঃ 058০০ বলেন যে, বঙ্গদেশে কুকৃমিম 

জাতীয় সকল গাছ কে “ভাম্বারদা” বলে। হুগলী, হাঁওড! ও ২৪ পরগ্রণায় 
কুক্সিম জাতীয় গাছের মধ্যে 9. 0060125 700- 8. ভ150508 0059, 

11001618000 এবং 8. 15020195100. প্রধান (8. 2, 8597798 এবং 

চাজাে। লু 75226) শীতের শেষে ফুল ও ফল হয। 

ব্যবহার্ধ্য অংশ ই খিকড় ও পাঁতাব রস | মাত্রা, পত্রবস ১-২ তোলা, মূলচূর্ণ ২৮ আনা, 
মূলের ক্কীথ ৫-১৭ তোল! । 

মূল গ্রন্থাংশের ওধধার্থে ব্যবহার £ ইহার টাটকা বস দুখে দিলে মুখের শুতা দূর হয। 
কুক্মিমীর বষ গোলমবিচেব মিত ব্যবহাঁর করিলে কলেরা, রুক্তঅর্শ ও মূত্ররোধ বোগ 
উপশমিত হয (ডা18:)। পাতাব টাটকা রস খাইলে ফিতা-ক্রিমি নাশ করে। 
ইহা ত্বরনাশক, আমরক্তাতিপারে হিতকর | পাতার বসের ভ্রাণ ঘইলে কখন 
কখন পালাজর বন্ধ হয়। জর, রক্তাতিদাব ও কণতে অন্ধ ছটাক কুকসিমার রস 
হিতকব। দির সহিত কুক্দিমাব শিকড বাটি খাইলে রক্ত আঁমাণয আরাম 
হুয়। 

0109585 :-ংক্ষিগ্ত গুণপরিচয় £-_ 

গছ-_তিক্ত, বোগের পুররাঁক্রমণেব প্রতিষেধক | 

গাতার রল-ক্রিমিনাণক, সঙ্কোচকঃ স্বদ্ব, উত্তেজক ও প্রাবকারিক। 

মূল-কলেরাঁৰ উপকারী । 

মন্তব্য ৪ কুক্দিমা অবদাদ্ক এবং অতিসারে ধারক। কুক্সিমা ঈষৎ তিক্ত এবং বহুপিচ্ছিল। 
এতদেশীয় লোকে দ্বর, রক্তাতিঘাঁব ও কও কোঠাদদিতে কুব্সিমাব রস আধ ছটাক 
মাত্রায় সেবন করাইয়া থাকে। বক্তের উত্তাপেব জন্য যে সকল বোগ জন্মে ভাহাতে 
কুক্নিমা বিশেষ উপকারী । 

1৫800 ঢ], 105 180) 6,59১ ঢা, 2১ ছোছেত & 8854, 100, সত, 21. 6. 

52]. 4, 

1২৪৫37৭2635 2095 [5 1438; 8. 55598 ১ াথ6 5 2৮ 2 
459  টোঞোাহ চু, বত 226, 

ভতও 
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328, 81920671902 70০ (কুকমিম ) 

3010715--440% 00705, 1407, 

329, 4, চাও 100. (আকর করা) 

ভাষানুদারী মাম $--আঁকাবকরভ-সংস্কত; আকবকবাঁবাংলা, আকবকরা--হিন্দি; 
অস্কীরকরম্--গুজরাট ; অন্দীরকবম্--তাঁমিল , অকলকরা-_তেলেগু। 

ভকোলকরৌষেগ বীর্যে বলকৃৎ কটুকো মত । 
প্রতিগ্ঠারঞ্চ শোথঞ্চ বাঁভঘৈৈব বিনাশিয়েও।। 

বৃহস্নিঘণ্টতবাকর :। 

নামপর্যায় 8 অন্কোলকর-_এই একটি নণম। 
গুণপর্যায় ৪ আকরকরা উদ্ধবীর্ধ, বলকাবক, কটুরস। ইহা গ্রতিষ্ঠায়। শোথ ও বাত 

নাশক। 

জন্মস্থান ই উত্তর আফ্রিকা, আরব, সিরিয| দেশে বহুপরিমাণে জন্মে। ইহা! ভারতীয় গাছ 
না! হইলেও উধধরপে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয। 

৬৬৪ 



ধন: গুজাতীব গাছ। গড়হিবা অথব, খাড়া হইযা জন্মে কাণ্ডের গৃহ দূরে দূরে 
হয। ইহাঁব দূল লগ. নঙুচিত, হইপ্রাস্ত সরু হূলের গা হইতে বর বক্র শিকড় বাহির 

হয়। ছাল ধুনরবর্ণ, তিক্ত ও খেতবরণ, চরণ করিলে গুথমে অল্প খিষ্ট পরে ঝাল লাগে। 

যূল খাইলে; জিহবা জাল! ও চিন্ চিন্ করে। অনেকে ইহাকে “আকরকরা বচ” বলে! 

কিন্তু বিচ? ভিন্ন বন্ধ ইহার ল্যাটিন লাম 92050 25000056900 (865 তা 

1045)। শিকড় ৩-ও ইঞ্চি লদ্ঘা ট- ইঞি পুরু ইহার গাঁষে চুনের স্যার জর, শিকড 

আছে। এইগুপিতে অতিশয় পৌঁক৷ ধরে এবং অধিক দিন থাকিলে নষ্ট হইব যাঁধ। 

এই গাছ আফ্রিকার আন্ভিরিয়া দেশ হইতে ভারতে আমনানি হয়! পাতার আসাদ 
কয়েত বেলের পাতীর ন্ভার | ফুল অনেকটা গাদা ফুলের স্যার, ফুলের পাঁপ-ডি শ্বেত্র্ণ 

ও গোলাপী, মধ্যস্থল হরিতীবর্ণ। ফল চেগ্টা, লগ্ঘারুতি, দেখিতে পেরারার মত। কুন 

এপ্রিল-মে মাসে হয়, বীভ প্রীয় হব না| 

ব্যবহার্ধ অংশ : হূল। 

বৈদ্ককে আকরবরার ব্যবহার । 

ভীবপ্রকাশ *_-ফিরলগরোগে আকর করা-_বিশুদ্ধ পারদ আধতোলা, খর চূর্ণ জাধতোলা, 
আকবকরাচুর্ণ ১ তোলা, মধু দেড় তোল! একত্র ঘর্দন পূর্বক ৭টি বটিকা প্রহৃত করিবে। 

-.. প্রাতে ভল সহ এক একট বটী সেবন করিলে ফিবুল রোঁগ (দিকিলিস্) বিনষ্ট হয়। 
ধধ সেবন কাঁলে অন্তর ও লবণ পবিত্যাঁগ করিবে (ফির চিঃ ) । 

মূলগ্রচ্থাংশের ওদার্থে ব্যবহার :_ইহা৷ অভিশয উত্তেক। ইহার প্রলেপ দি্ে চাড়া 
লাঁলবর্ণ হয়, অধিকক্ষণ থাকিলে ফোস্কা উঠে। অধিক মাতা আঁকরকরা ব্যবহার 

কৰিলে মুখ দ্বি লাল! বাহির হব ও রক্ত মিতিত মল বারংবার ত্যাগ হয়, সংজ্ঞাহীনত। 
আনে ও নাভি বেগ বাড়ি! ঘাষ! আদার সহিত ইহা ব্যবহার করিলে ভল্দা ও 
ভুভতা নষ্ট করে। ইহার অরিষ্ট পোকাঁধরা দ্লাতের কন্কনানি নষ্ট করে । গীনন্ ও 
সন্দিতে উহার চূর্ণ নাঁদিকাতে ছিলে হাটি হই সর্দি বাহির হইয়। ঘাষ। 

আকরুকর। খণ্ড খণ্ড করিয়া মোদক প্রস্তুত কবিরা ধাইলে ধ্বজভছ € শুব্ক্য়জনিভ 
দৌবল্য নষ্ট করে ( ঈব, [া505, 10 349 )। 

ইহা একটি উত্তেপ্ক ইষব কিছু ইউরোপে ইহা খাইবার ভন ব্যবহৃত হয় না। 70৮. 
'চ1200050% বলেন, ভিনি মাধাধরা, নন্দ চচ্ছু উঠা, সন্রাহীনতা এবং মুখের বাত 
ইহা ব্যবহাব করাইয়া অনেক রোগীকে আাম করিস্বাছেন ( 51. 2, [এ 
900)1 
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মুষলমাঁন বৈগ্থেরা ইহাকে পক্ষাঘাত রোগে বাবহার কবিতে উপদেশ দেন। ইহার 

ফোঁডা ফাঁটাইবাব বিশেষ শক্তি আছে। কাকাতুষ। পাখীকে' কথা বলাইবার জন্য 
ভারতের লোকে ইহা খাওয়াইযা থাঁকে। 

মন্তব্য : চরক, সুশ্রুত, বাগ ভুট ধন্বস্তরীয়, ও রাজনিঘণ্ট, এবং রাঁজবল্লভে আকবকরার 
উল্লেখ দৃষ্ট হয না। ইহ। অধিক মান্রাধ সেবন করিল অন্ধের শ্লেম্মবব| কলার (11০05 
229010180৩ ) উত্তেজনাহেতু রক্ত মিশ্রিত মল, বারংবার মলত্যাগের উদ্বেগ, 

সংজ্ঞাহীনতা এবং নাভী বেগবতী হইয়া থাকে। অন মাত্রায় উষ্ণ ও জডতা নাশক। 
ইহা জি্বান্তসত ও মুখমগ্লস্থ নার্ভের বেদনাষ হিতকর। 

31০595- অংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় *- 

ইহা হস্তে কার্যকারিতা বর্ধক, উত্তেজক এবং বাতে উপকাঁরী 

16--8200, & 005 6,151 51051000105 21, €, 689 

৯০7০০৫৮111৩, € 20 ১ 10570001127 
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8205-4১হি 912 [বা 

380. , 55185:15 [35. (নাগদমনী ) 

ভাধানুদারী নাম ৫_নাগদমনী, বলামোটা, গ্রহথীপর্ণী_নংকৃতঃ নাঁগদমনী, নাগদান-_ 

বাংলা, নাগদৌন, লাগদমন-হিন্দি; ইশ্ববী-চেষ্টদবখম্-_তেলে » ম্যাটীপত্রী_ 

তামিল , দমণা-_বোছে ; তিভাপাত--নেগাল ; নাঁগদমনী__মহী তার লাগডমন-_- 

গুজরাট , লাগরমনী- কর্ণাট ; টব্থা-পারশ্ত । 

বিজ্দের। নীগদমলী বলামোটা বিষাপহা! 
নাগপুত্সী নাগপত্র মহাবোগেশ্বরীতি চ ॥ 

বলামোটা কটুস্তিভা লঘুঃ পিন্তকফাঁপহা । 
ৃততকচ্ছ্রণান্ রক্ষে নাশয়েজ্জালিগন্ ভম্॥ 

সর্বগ্রহপ্রণমনী নিঃশেষবিষনাণিনী। 
জরং র্ববত্র কুরূতে ধনদা জুমতিগ্রদা ॥ 

ভাবপ্রকাশ 8। গুডুচ্যাদিবর্থ 8। 

মামপর্ধ্যায় 8__নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগণুদ্পী, নীগপত্র। ও মহাধোগেশ্ববী | 
এইগুলি নাম। 

গুগপর্য্যায় ₹_নাগদমদী কটু তিকররস, লঘুপাক, পিস, কব, মূত্রহৃদ্ছু * ব্রণ, রঙ্গ; ও জালগর্দভ 
নাশক । অর্ধগ্রহ প্রশমক, নি শেষবিষলাঁশক, ধল ও সথমৃতি্রদ এবং র্ধহ জয়কাবক। 

জম্মন্থাম ২--গশ্চিম হিমালয়, খাঁদিযা পাহাড়, মণিগুব, পশ্চিমঘটপাহাড বঙ্দদেশেষ 

হুগলী, হাঁওডা, ২৪-পরগণা, বর্দমান জেলাধ বাগানে বোপন করে। 
বণনা! ঃ--গন্ববুক্ত গুম, ২-৮ ফুট উচ্চ, কোমল ও শক্ত লোমহুক্ত। কাণ্ডে অনেক পত্র থাকে, 

নীচের পত্র ২-৪ ইঞ্চি লগা, ভিগ্বাকৃতি, পন্দাঁাব, পন্রেব গৌঁভার অংশটি কৌটা ভ্ায়। 
পত্রের রং ধৃমর বর্ণ, নীচেব রং খবতবর্ণ ও লোমহুক্ত। উপরের পাতাঁক বৌট। ছোট ও 

কিনাবা সম্পূর্ণ ও ভাগে বিভন্ত। পুণ্পদণ্ড লা, ধূদর বর্ণ ও গীতবর্ণ। দ্তীপুগ্প বাহির 

দিকে থাকে । ইহা] নবম) ভিতরে উর লিঙ্গ বিশিষ্ট ফুল থাকে। 

ব্যবহার্য অংশ :_দমগ্র গাঁছ ও পত্র। 

মূলগ্রনথাংণের ওষধার্থে ব্যবহার &__নাগদমদ' অঙ্ররোগে হিতকব ও আম্দেপ নিবাবক। 
ইহবি রদ ধতুসাঁশ ও হিছ্রিবিয়া রৌগে হিতকব | ইহাব পুলুটিদ্ ঢরারোগ্য কষতে 
এবং চম্বরোগে ব্যব্হত হয় (86)। 

ইহা বলকারক, ক্রিসিনাশক: আক্ষেপ নিবারক ও বালকচের জর্দিতে ব্যবস্ৃত হয় । 
দেশীয় কবিরাঁজেরা বালকদের তডকা' নিধারখের ভন্ত ইহার রন মন্তুকে ব্যবহার 
করেন (৪91 



নাঁগদমনী হাপানী"ও মাথ ধরা নিবাবণ করে। ইহার কথ বলকাঁৰক। আফ্গানিস্থানে 
ইছার কাথ ক্রিমিনীশের জন্য সেবন কবে। ইহাব মৃছ্ধু কাথ বাঁলকদেব 'হামে? 

ব্যবন্বত হয। 10. 7152 বলেন যে, ইহাব পত্র ও গাচ্েব কচিডগা ন্নাযবিক 
দৌর্ধল্য ও আক্ষেপনীশক | ইহার বস ক্ষতে স্বেদরূপে ব্যবহৃত হুয়। 
100 3০৪ বলেন, ইহার বস ও গাছেব ভগা পেটেব রোগনিবারণ কবে , 

(90. 109)। 

নাগদানাব ডাল হাতে লইয়া মৌচাক ভালে মৌমাছি কামভাষ না। 

3105590:--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় - 

গুন্ম__খহৃআাবকারক, ক্রিমিনাশক, প্রতিষেধক, অগনদ্দীপক | 
মুল বলাষন, গ্রতিষ্ধেক। 

পাতার রস ও ফুলধরা গার রস--দর্বলতা 9 হাপানীতে উপকারী । যস্তিকের 
রোগেও উপকারী । 

7657185০0০৭ 6৮ 10127 সওজ 2০৮ টুর]. 06,45১ 018 & 
8990, 100, 2060. 1. &. 540. 
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(21005--017751009, 140 

391511051 8006085 [0 ( কুনমফুল ) 

ভীষানুদারী নাঁম £_ কুহ-সংস্কত, কুন্ুমফ্ুল-_বাংলা; কন্ছম (কর )-- হিন্দী; 

কর্তীচেংফ্স-_মহাবাষই , কুলুঘে-গুজবাট,; কুসস্ত--কর্ণাট ; সেন্দুরেকম্! সেন্দুবফল 

--তাঁমিল ; কুসু্, কুম্্বিভ্ুলু-_তেলেগু , অথবীজ-- আঁরব। 

স্যাৎ কুনুভ্তং বহ্ছিণিখং বস্ররঞ্জকমিত্যগি। 
কন্স্তং বাতলং কৃচ্ছ,রক্তপিত্তকফীপহ্ম্।। 

ভীবপ্রকাশ £1 হরীতক্যদিবর্গ ২1 

নামপর্ধ্যায় :-কুনতস্ত, বহিখিখ ও বন্্রপক-_-এইগুলি নাম। 

গুধপর্ধ্যায় ৫ কুহ্মফূল-_বাতিজনক, ইহা মূত্ররুচ্ছু, বক্তপিত্ত ও কফনাণক। 
জন্মস্থান --ভারতে অনেক স্থানে এবং উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে শীতকালে চাষ হ্য। 

বর্ণনা ঃ_ছোট গুন্স জাতীয় গাছ। মাঠে চাঁষ হয। কুক্ম অথব! শক্ত লৌগিযুক্ত। গঞ্ত 
লগ্ঘা ও বণ্টকময। গত্প্রনস্ত কৰাতের ন্যাষ। পুগ্পদগ্ডের পত্র ডিথবারুতি ও লুদা, গোঁডা 
সবুজবর্ণ। কীটাযুক্ত, বিদ্বা কাঁটা থাকে না। ভিতবেব পত্র ডিস্বাকৃতি। অগ্রভাগ 

সরু। ফুল নেবু রং বিশিষ্ট বা লালবর্ণ। গাপডি ৫টি, দবম নলেব মধ্যে থাকে। 

ইছার ফুল কুস্কুমের গ্ভা় বলিষ! ইহাকে গ্রাম্যবুঙ্কম বলে। ফুল ডগাঁর অগ্রভাগে 
থাকে। বীজ ক্ষুদ্র, মহ্ণ, দেখিতে ক্ষুদ্র শখের ন্যায়। শীতকালে ফুল হয এবং 

শ্রন্ককাঁলে ফল পাঁকে। ভারতবর্ষে ইহা! রং ও তৈলের জন্ত চাঁ হয়। 

ব্যবহার্য অংশ $-_-বীজ, ফুল, তৈল এবং শাক। মাত্রা শাক-১-২ তোল! ; ফুলের স্ধাথ 
৫১০ তোঁল।, বীজের ফল ২-৪ আনা। 

মূলগ্রস্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ₹--আবূর্বেদ মতে ইহার বীজ বিরেচক। বীজ হইতে 
যে তৈন বাঁহিব হু তাহা বাঁতে ও পক্ষাঘাত হিতকর | মুসলমান বৈগ্যেবা! ইহাব বীজ 
মুচবিরেচক ও সন্দি নিবাবক বলিয়া বিবেচনা করেন (7057200%) | 

ইহার বীজ পেটে পুল্টিদ্ দিলে গ্রসবেব্ পর ভ্ত্রীলোকদিগেব উদরম্কীতি কগিয়া যায়। 
ইহীর তৈল মালিশ করিলে বাতি আবাঁম হয়, এবং ক্দতের মালিশরূপে ব্যবহৃত হৃষ 
(£129116) | 

ইহাব বীজ মৃত্রকব ও বলকারক (0: 9ম) ইহা অধিক মান্ৰীয মেবন করিলে, 
মৃদুবিরেচক| গরম বস ঘর্শকর। আবক্ত স্ফোটকে ও হামে কুহ্থম জাফবাণের স্থলে 
ব্যবঘত হয়। 
১৫ গ্রেণ পরিমাণ শুদ্বফুল খাইলে কামলা রোগ আরাম হয। ইহাৰ বীজের 
তৈল এও বার গাচডায় লাগাইলে গাঁচডা আবাম হয়) কুছমের্' কচিপাতা সর্দিতে 

৬৩৯ 



হিতকর | ইহা দেহ গরম কবিযা দেঁয়। ইহাব তৈল পশুদের ক্ষত আবাম করিতে 

বাবহত হয়। 

ভারতের যুক্তগ্রদেশে ইহার পিদ্ধ বীজজকে “হেরিয়/” বলে। ইহা পেটের বোনা 

নিবারক | 

দিন্ুদেশে ইহার বীজ দিষ্ঠকর এবং তৈল গৃছু বিবেচক বলিষা ব্যবহত হয় (48:1০, 

750, 13০. 1)! 

কিদমিসেব কাখেব সহিত কুস্থমবীজেব ককাথ পান করিলে অশ্ববী ও মুত্রকুদ্্ আরাম 
হয (চবক )। কুনম্ব পত্র দুর্গে দিলে দ্বপ্ধ জমিযি! যায় (8, টব, £1১০:5)। 

বেশযুক্ত স্থানে কুম্থম তৈ মর্দন কৰিলে সেই স্থানে বেশ পুনরায় জন্মে না। 

0198999--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £ 

বীজ--বিরেচক, বাতে উপকাঁবী, প্রন্নাবকাঁরক, রসাষন। 

তৈন__গোভাইয়। ব্যবহারে গত গুবিষ| উঠে এবং বাতে উপকাবী। 
ফল-_বিরেচকঃ ধর্মকারক, কালা উপকাবী। উত্তেজক, স্সিগ্চতাকারক ও খতুত্রাব 
বাবক। 

৬. যেটি & 098০, ]700,1160. 015৮ 555, 
টস ৪ রা 102 386 7 ০৮৮, ঢু, 1১111): 4093 9, 2,১19: 625 5 ৮1266) 
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(600ধ-- রা বালা 0, 7 বাতা 

332, 0 ০05003৮5140. (গুল্চিনি ) 

ভাঁষানুসারীনাম £--সেবন্তিকা-_সংস্ৃত ; গুলচিনি, গুলদ্--বাংলা। গুলাঁচিনি, গুলছাউিদি 

হিন্দি? চাান্থি--তেলেগ্ড ; সামস্তিপু--তামিল ; বাগাউর-পারস্ | 

জন্মস্থান ৫ বাশীর ও চিদ্ধুদেশে ৯০০০ ফুট উচ্চে, লা্দাক নাক স্থানে ১১৩০০ ফুট উচ্চে, 
উত্তরব্ধ, ম্ধ্যব্দ ও আমামের উপত্যকাঁধ, হুথলী, হাঁতড। ও ২৪-পরগ্রণার বাগানে 

চাষ হয়। 

বর্ণনা £ বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৩-৪ ফুট উচ্চ; পত্র কাণ্ডের দুইদিকে জোঁডা জোডা হয; পত্রে 

বিভক্ত অংশগুলি গভীর, পক্ষাকার। ফুঁলেব যাথায পাপ্ডি অনেক আছে, ইহা! গীতবর্ণ 

ও এক একটি ফুল হয়। পুপ্পের বহির্ভাগ, গীত অথবা শ্বেতবর্ণ। ফুল উভয় লিঙ্ব- 

বিশিষ্ট, ফুলের ডাটা লঙ্বা। শীতকালে ফুন হ্য। ফুল নানাবিধ রডের হয়। 

ইহার আর এক জাতি আছে, উহার [.৫0 নাম 0,10৫ চো ইহার বাদালা ও 
হিন্দি নাম গুনচিনি বা চন্দ্রমলিকা | ইহার গুণ উপররউক্ত গাছের সমাঁন। 

ব্যবহার্য অংশ £- ফুল, শিকড় 

যূলগ্রস্থাংশের ওষধার্থে ব্যবছার £ 0. 9৪1 & (3750৫ বলেন, ইহার ফু 
(0981070815 এর তুল্য। ইহার শিকড চব্রণণ করিলে আকরক্রার ন্যায় জিহ্বা 

কিব্ কিব্ কবে। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা ইহার সহিত গোলমরিচ 'মশাইযা গণোরিধার 
উবধরূপে ব্যবহার করে (চএ [00.)1 0. 2106120862010 এর ফুল 

হইতে যে 752200. তৈধারী হর উহ! কীটপতঙ্গাদি মারিবাঁর জন্য ব্যবহৃত হয | 

102120968 দেশে ইহাঁব চীঁষ হয ও ফুলের গু'ডা--105'27860 [20560% 05057 

নামে রানি হয । ভারতে কাশ্টীব অঞ্চলে ইহার চাষ আরস হইয়াছে । আশা করা 

যাঁষ যে পশ্চিম ও পূর্ব হিমাচলে ৫ হইতে ১০১০০০ ফুট উন্চে ইহার চাষ কৰিলে সফল 

পাওয়। যাইবে! 

209--দংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় : 

গাছ ৪__গে'লমরিচের ষহিত ব্যবহারে গণোরি্যায উপকারী! 

ফুল ৪_ ক্যামোমাইলের পরিবর্ত ব্যবত হয। হুগক্চি, তিক ও অগ্ৃদ্বপক। 
ছাঁলি;_-বিরেচক। সিফিলিসে ব্যবহৃত হয় 

চা নিতে ও 8950 10. 0150, 015 5595 2. 

5£ ১ টা 8, দল হও 9127 80567 ই 2523658১09১ 56105 0572005 

11, 276. 
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টি. 
892, গেটে 87602000 00207181100 1170, (গুনচিনি ) 

95705701274, 1 41010 

833. 01065 00056৪6 (400) 1700, 115 8559 (কেন্গুরিয় ) 

.ভাঁষান্ুদাঁরীমাম $ ভূ্ররাজ, কেশরাজ-_সংস্বত , কেন্ুরিযা--বাংল!; ভাদরাহিন্দি; 
মাকা-_মহারাষ্র/ গরুগা, কাইবিনিইলাই--তাধিল ; গলগরা-_তেলে, ভঙ্গরৈয়।__ 
কর্ণটি। £ 

মার্কবে! ভূঙরাজন্চ ভূঙ্াহবঃ কেশরগীনঃ। 
প্তৃগ্রিরো রদবন্চ কেশ কুস্তলবর্দনঃ॥ 
গীতোহনথঃ স্বর্ণ ভূঙ্গারো হরিবালো হরিপ্রিয়ঃ । 
দেবপ্রিয়ে। বন্দনী়ঃ পবনম্চ বড়াহ্বরঃ | 

নীলস্ত ভূঙ্গরাজোহ স্লো মহানীলত্ত নীলক:। 
মহাভূঙ্গো নীলপুম্পঃ শ্যামলন্চ বড়াহ্রয়: | 

ভূঙ্গরাজান্ত চন্দুঘ্যাস্তিক্তোষ্া; কেশরগ্রনাঃ। 
কফশোফবিষদ্বান্চ তত্র নীলো রদায়নঃ ॥ 

রাজনিঘ্ট শতাহ্বা দিবর্গঃ 1 
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নামপর্বায় ই মার্বব, তৃদ্বাজ, ভূঙ্গার, কেখরগন, পিতৃষ্িয়, বক, কেহ, কুন্তলবর্ধন! 

এইগুলি নাম। আব এক প্রকার পীতভূদ্ঘরাজ আছে তাহার-স্বরভূঙ্গার, হরিবাস, 

হরিপ্রিয়, দেবপ্রিয, বন্দনীষ, গবন- এই ছ্যটি নাম। অন্য এক প্রকার নীল-ভূঙগরাঁজ 

আছে তাঁহার নাম_-মহানীল, নীলকক, মহাভূরদ, নীলপুগ্ণ, মল -এই ছয়টি। 

গুপর্ধায় সকল প্রকার ভূঙ্গরাজুই চক্কর পক্ষে হিতকর, তিজরদ, উদীর্ষ, কেশর্গকঃ 
কফদোয, শোথ ও বিষর্দোষ নাণক| অধকন্ত নীলঙ্গ্রাজ রসায়ন গুণ সম্পন্ন। 

জগ্ন্থান :_-দমগ্র ভারতে জন্মে ব্দেশ, হুগলী, হাঁওডা, বন্ধমান, ২৪-পরগণা, ৰ কুড] 
প্রভৃতি জেবায় দচরাচৰ গতিত জমিতে এবং আর্র্থানে জনে; বোটীনিক্ গার্ডেন, 
শিবপুর 

বর্ণন!ঃ বর্ষজীবী শাখাপ্রশীখা বিশিষ্ট গুনস। পত্র কাণ্ডের বিপরীত দিকে জন্মে, সচরাচর 
গত্রেব গোড। হইতে শাখা ও পুগ্গদগড বাহির হয। পত্রবৃন্ত ছোট, পত্র লম্বা, কিনারাগুলি 

কণ্তিত, গত্রের অগ্রভাগ ও গোডার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়াছে, ১-৪ ইঞ্চি ল্থা। পুষ্প- 
দণ্ড লম্বা, ফুলের মাথাব ব্যান $-উ ইঞ্চি ফুশ শ্বেতবর্ণ, বীজ লহ্বা ও কৃষবর্ণ। 
একটি বীজকোধে অনেক বীর্ধ থাকে। গাছগুলি স্বরম মৃত্তিকা সচরাচর নর্দামার 

ধারে জন্ম, ভাটায় কুচ সগ্ষ লোম আছে। এই গাছের মহিত অনেকে তৃত্বরাগ 
গাছের গোঁধমাল করিয়া থাকেন। ইহার পত্র অপেক্ষা ভৃগরজের পত্র অধিক 
চওডা, এবং ইহার ফুলের বোট! অপেকা ভূঙ্গরাজের ফুল বেটি! অবিক লঙ্ব। ও হব 
বন্রু। কেন্থুরিযা ফুল শ্বেতবর্ণ, ভূঙ্গরাজের (ড72৫5118 0৪1594018068) ফুল গীতা 

কেহ কেহ লীলপুগ্প ভূদ্ববাঁজ বলিয়া আর এক প্রন্কার ভূ্ঘরাজেব উল-ল্লখ করেন। 

নীলপুষ্প ভূদরাঙ্জ দে খতে পাও। যায় না। খেতভূদরাজ ব। কেশরাজ অথবা কেুত্তের 
ভ'টা! ককষবর্ণ হইলে উহ্বাকে নীল বাকুষ্তভৃগরা্ বলয়! থাকে, সাধারণত; ইহার 
ভ'টা ফিকে রক্তবর্ণ। আগষ্ট মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাদ পথ্যস্ত কেন্ুরিয়ার ফুল ও 
বল হয়। 

ব্যব্হারয্য অংশ +-সমগ্র উদ্ধিদ। 

বৈদ্ভকে কেশরাজের ব্যবহার । 

চত্রদত্ত ঃ--মস্তান্ধ্যে কেশরাঁজ £--৩কশরাজ পহ কাগ্িক দিজ মহত ডি ভক্ষণ করিলে 
রাতকানা আবাম হয় (নেতরবোগ চি )। রি 

বঈনেন £--আমরক্ঞাতিনারে কেগরাজ $-আমরক্াতিনারে কেশরাজ জলের পহিত 
উত্তমরূপে পেষণ পূর্বক পাঁন করিবে (ভিসার চি)। 
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অ্্থাপের উযর্থে বাহার ই দংক্কত লেধকদেব মতে ইহা একটি বশকারক | 

যত বৃদ্ধিরোগে ও চর্দরোগে হিতকর। ইহার বদ খাইলে অথবা! রম কেণযুক্ত স্থানে 

মালে, কেশ কৃষ্তবর্ণ ধারণ বরে। কেন্থুরিরার টাটুব বস কামান স্থানে দিলে কেশ 

বৃদ্ধি হয় (70৩৫5) । ইহাঁর পত্রের ২ ফোটা রসেব সহিত ৮ ফোটা মধু ও কিছু 

সৌদগনধ দ্রব্য, যেমন এলাইচ, দারুচিনি মিশীইযা! খাওযাইলে সগ্োজাত শিশুর সর্দি 

আরাম হ্য। গুজরাট দেশে ইহা ক্ষতে গ্রলেপ খবরূপ ব্যবহত হয়। ইহা আঘাত 

জনিত ক্ষতের একটি উত্রষ্ট ট্্ণ 1 

কেন্ুবিয়ার টাটকা গাছ তিল তৈলের সহিত শ্লীপদে লাগাইলে শ্লীপদ আরাম হয়। 
ইহা! শোথ ও য্কুৎ সম্ব্ধীঘ গীডায় হিতকর। ইহার রম অধিক প্িমাঁণ ব্যবহার 
করিলে ব্মন হয । কেন্গুবিয়া একটি ক্সিষ্ঠকর উধধ । ই বেন নিবারক ও শোষক । 
ইহার বুদ তৈলের ইত মিশাইধ। মাথাপ্ন মাখিনে মাথার বেদনা আরম হয়। 

গাল গলা! ফু'লিলে এবং গরুর গল! ফুলিলে ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিক ব্যবহার 
করে (25০, & 08002৮911)। কামনা বোগে ও জরে ইহার শিকডের রূস এক 

চামচ পরিমাণ খাইলে বিশেষ কাজ কবে | ইহাব শিকডেব রূপ ১৮ গ্রেণ পরিমাণ 
ব্যবহার করিলে মৃত্রের স্বানা নিবারণ করে (৬/4৮)। কেশরাজের রসে উপদংশ 
ক্ষত ধৌত করিলে উহা! শীন্র আবাম হয (ভাঁবপ্রকাশ )। ছাঁগীছুণ্থ ও ইহার বুম লূম্ 

, পরিমাণ মিশ্রত কবিনা লৌহ ঝ| প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া নস্ত লইলে সু্ধ্াবর্ত নামক 
শিরোরোগ আরাম হয় (ভাবগ্রকাশ)। বেশ! বুদ্ধির সহিত মাঁথা ধর! বাড়িলে 

“ উহাকে কুত্ার্যত্ বলে। 

. মগ্চের সহিত বেল গাছেব মূলের ছাশ এবং সমপরিমাণ ইহার মূল লইগনা গেধণ পূর্বক 
খাইলে প্রপবের পৰ ধোনিখূল আবাম হয়। কেশরাজ মূল জলের সহিত পেব্ণ 

- করিয়া পান করিলে রক্ত অভিসার আরাম হয় ( বঙ্গসেন )। 

দুগ্ধ ও কেন্ছরিষ। রস ৮ সেব যষ্টগধূর কন্ক ৮ তোলা! সহ একত্রে ভঙ্গ তৈল য্থাবিধি 
পাক করিবে। এই তৈলের নশ্ত গ্রহণ করিলে বেশের অকাল পককতা নিবারণ হয। 
যে রোগীর অসনপিত্তের জন্য আহীবাস্তে বমন হয়, তাহাকে হরীতকী ও সম পরিমাণ 
কেন্তরিয় চূর্ণ পুরাতন ইন্ষপ্তডের সহিত খাওয়াইলে অস্পিত আবাম হয়। 

কেহুরিয়! মূল ও হরি! শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষম ফোড়া আরাম 
“ হয় (চন্রদত্ব)। 

মধুর সহিত কেনুরিয়ার রদ পান করিলে কফ ও কসির আরাম হয় (চক) । 
ইহার বল বিদু বিদু রণ প্রবেশ করাইলে কর্ণগূল আরাম হয় এবং রস এও তৈলের 
সহিত পান করিলে পেট হইতে ক্রিম পতিত হয়। কেরিয়ার রদ বলকারক, 
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বসান, বাসি, শ্রীহাবিবৃদ্ধি ও যকত দৌষে ইহা! যৌধাঁনেব সহিত ব্যবহৃত হয 
(£ ই. 209)। ১০ গুণ পরিমাণ ভিল তৈলের সহিত কেস্রিয়া বূ যথাবিধি গাঁক 

কবিয়? ঘেবন কবিলে কাস ও শ্বাস প্রশমিত হয । 

010858:5 ৪- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়_ 
গাঁছ £--রসায়ন। যত ও প্রীহা বৃদ্ধিতে উপকারী, বমনকাঁক | 

গাঁছের রপ 2--হগন্ধিদ্রবযব সহিত মিশছিয়া ব্যবহাবে স্দি কাধি এবং কাঁমলার 

উপকারী । 

পাতা $-কীকৃডাবিছার দংখনে উপকারী 

পাতার রস :_-মধুর সহিত বাবহারে শিশু সদ্দি কাঘিতে উপকারী । 

মূল £--বমনকারক, বিরেচক, পশুদিগের ক্ষত ও বেদনার প্রতিষেধক রূগে বান্ত 
্রয়োগ্নে বাবহত হয়। 

চা6 ৮০0 হা 56687 2 ৮ 6 82582 1005 0, 21, 6 590. 

86: মল 8১30412০8১০ টন 25143817805 5610 ৪৮, 11, 
0৮5 210. 

333. 89119658165 28855  (কেন্থুরিয়া) 
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(21015775704 ০ 

334. 10060215510 (হিংচা) 

ভাষাসুপারী নাম £-_হিলমৌটিকা-সংস্কৃত; হিংঢা-_বালা ; হুরছল_-হিন্দি। 

্রাঙ্ছদী শগ্বধর| চারী মন্তাক্ষী হিলমোচিকা (ক) । 

গৌথং কৃষ্ঠং কফং পিশ্তং হরতে ছিলমৌচিকা | 
রর ভাবপ্রকাশঃ। শীকবর্গ। 

নাম পর্ঘযার়ঃ ত্রান্ধী শ্বববা, চারী, মংস্তাক্মী ও হিবষোচিক। এইগুলি হেলেঞার নাম। 

গুণপর্যযায় £----হেলেঞ্চা-শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও শিতনাশ করে। 

জন্মস্থান ১পূর্ববঙ্গ, আসাম, শ্রীহট্, ব্গদেশের হুগলী, হাঁওডা, ২৪-গবগণ, বর্ধমান, 
বাকুডা প্রভৃতি জেলায়, পুক্করিণীর ধাবে এবং খালের জলে জন্মে 

বর্ণন! £-হুক্ষনোমযুক্ত জলজ উঞ্উদ। কাণ্ড ১-২ ফুট, বৃহ শাখা প্রশ।খা বিশিষ্ট, প্রত্যেক 
গাইটে শিকড জন্মে। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লা, পাভার প্রস্থ সবগুলিব সমান নহে। 

পত্রের গোঁড! সরু। সচরাচর জলের ধাঁবে অথবা পুকুবেব জলে তাঁিযা থাকে। 

বস তিক্ত । ফুল শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল ওফন হয়। 

ব্যবহীর্ধয অংগ £--পত্র। মাত্রা, স্বরস, ১৮০ গ্রেণ অথবা ১ তোঁলা। 

বৈষ্ভকে হিলমোচিকার ব্যবহার । 

ভীবপ্রকাণ ৪৫) গীত্রদৌর্গন্ধে হিলমোচিকা- হিধ্াশাকের বস, সমুক্রফেনের মহিত 
মিশ্রত কিয়! গাতে মাখিলে গাত্রের দুগ্ধ বিনষ্ট হয় (কাণ্য চি) (২) মণুরিকারস্তে 
হিলমে।চিকা্ছক্ষম শ্বেতচন্দন চূর্ণ হিঞ্চাশাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিধা বসন্ত 
রোগের প্রাবন্তে গান কৰিবে। কিছ! নিষ্বপত্রের রস পান রূরিবে ( মস্থুরিক চিঃ)। 

ঘূলগ্রস্থাংগের ষধীর্থে ব্যবহার ইহার পাত্রের বস পিত্তনাশক ; পত্রেব ছেচা বস 
গণোবিধ! বোগের শীত্তিকর গক বি্বা ছাগ দুগ্ধেব সহিত মেব্য। হিংচা পাতা 

ছেচিয়া মস্তকে ধারণ করিলে মাথা ঠাণ্ডা হয় (ড1৪%:)। হিংচা যকৃত রোগে 
হিতকর। হিহচ! সিদ্ধ করিঘা সরিষার তৈল ও লবণযোগে সেবন করিতে হয়। 

(1995515 ২-সনংক্ষিপ্ত গুগপরিচয়-- 

পাতা-__বিরেচক, চর্ধ এবং শিরার আঁঞ্চেণে উপকারী] জিগ্ঠকারক ] 
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মন্তব্য £_চরক ও ন্ুুঞ্রতে শাকবর্গে হিলমোচিকার উল্লেখ নাই। হিলমোচিকা দাক্দিণাত্যে 

সলভ নহে । ইহ! ৃ দ্ররেচক 1 চর্ম'বিকার ও নার্ভের পাড়ার পক্ষে ছিংচা উপকারী । 

16 যেটার 20 চ2৪০১ 100, 115, 615 0528 8, 

[২০৫ দূ, 9.].১ 10) 30 ) 20৮5১ ছা, [১11 448 7 ভি৪০ ঘা 2০7 2447 

8. 2551) 610 7 9191 ১ চুল 228, 

334. ভুগতে 05008825 [9ম (হিংচা) 

96005001507, 0895 

395. তে. ৪05925108 5855, (রাঁমতিল ) 

ভাষানুসারীনাম $-বামতিল-_বাঁংলা ) কালাঁতিল, হবগুজা__হিন্দি; ভালেনুদু-_তেলেগ। 

জনবান্থান ভারতের সর্বত্র শীতকালে চাষ হুয, হুগলী জেলাব গোঘাট অঞ্চলে চাষ হ্য। 

বর্ণনাঃ বর্জবী উদ্তদ্। গাছ কোমল লোৌমাবৃত। প্রত্র ৩৫ ইঞ্চি লব, বোঁটা ছোট, 
পাতার কিনারাগুলি কবাতের স্বাধ কণ্তিত। পুষ্প বিক্ষারিত? 'পাপডি ৫টি, মোটা, 
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ও সবুজ বর্ণ। ইহা! আফ্রিকা দেশীয় উদ্ভিদ ১৮০০ খু: ভারতে আসে। বেবারেব বাজার 

- বৃটিণ রেসিডে্ট এবং 8, 76506 বাজালোর হইতে ক্িকাতার বোটানিক্ গার্ডেনে 

পাঠাইয়া দেন (7029) [1018 [00159510441 01 শীতকালে ইহার চাষ 

ছয়। 

ব্যবহার্য অংশ £_তৈন। 

মুলগ্রন্থাংশের ওধার্থে ব্যবহার 8 ইহার তৈল গ্থালানীব জন্ত ব্যবহাব হয় এবং কখন 

কখন তিল তৈলের স্থানে ব্যবত হয, তিল তৈল অপেক্ষা ইহা অপরষ্। এই তৈল 
মিষ্ট, ইহা ভিল তৈলেব সহিতও ব্যব্হত হয (70500 )। 

010892-- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £ 

বীজের তৈল £__বাতে উপকারী । 

10 ৪-৬/18170 []]5 ঢ 132, 26150 86 82901002115, 015 599 9. 

৪8 8১5 2308 7 হি) চু, [50844] 18, 55116143015 

7 ও 229, 

ও 2 
টি 
সে 

ছি 

চা  // ্ ২৯৫৭ 

২১ 

ঢা 
্ 

রে 

33552005005. 853510155 05899, (বামতিল ) 
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(21009--9.7079910037&, 100 

386. 5. [থচ০ 2. (ক্ড়) 

ভাঁষানু্ারী নাম ৫ কুষ্ঠ সংস্কৃত; কুড__বাংলা , কুঠ হিন্দি) কুঠ-কাশীর  কুঠ - 

পাঞ্জাব, প্লেট বো্বে; গো্তম__তাষিল ; কুষ্টম্-_ তেলেগু সেঞচুডিত_মালয | 

কৃষ্ঠং কজাহগদে! ব্যাধিরামরং পারিভদ্রকম্। 
রামং বানীরজং বাপ্যং জের স্বগ্দোবনুৎপলমূ। 
কত্ঞ্চ পাটবং চৈব পরদ্ধবগনুদগ্জকম্ 
কৃষ্ঠং কটবঃং ভি্তং শ্তাৎ কফমারতক্-্ঠজিৎ। 
বিদর্গবিষকগু,তিখর্জদ্রেপ্কান্তিকৃৎ॥ 

রাজনিঘ্ট,ঃ 1 চন্দনা দিবর্ঘ। 

মামপর্য্যায় £ কুট রুজা, আগদ, ব্যাধিরাময়, পারিভদ্রক, বাম, বাঁশীরজ, বাপ্য, তগ্দোষ, 
উৎপল, কুৎস, পাটব, পল্মক ও অন্ুসংক_এই চোদটি নাঁম। 

গুণপর্বায় ৫ বুষ্ঠ - ক্টুরস, উদ্বীর্ধ্য, বিপাকে তিক্তরস | কক, বাবু এবং কুষ্টনাশক। ইহা! 
বিসর্গ, বিষদোষ, কও চুলকানি গাচভা ও দাদ নাশক এবং বর্ণপ্রদাদক। 

জন্মস্থান ৪_-কাশ্শীব ৷ 

বর্ণনা :কাওড ৬-৭ ছুট, কনি্ট অগুনীর যত মোটা। প্রধান প্র কও ২-৬ ফুট লঙ্া। 
ফুলেব শাখা শক্ত, পাপ্ডি অনেক আছে, বেগুনে-রংএর ও কোমল লোমযুক্ত! 

পু্ন্তবক ঘোর বেগুনে, & ইঞ্চি, বীজ উ ইঞ্চি, চেগ্টা ও বন্ত। ইহা নদীতটে জন্মে 
বলিষা ইহাব আব এক নাম “বাপ্য'। ভান্র-আহিন মাসে ইহার ফুল ও ফল হুষ 
এবং সেই সমযে মূল তুলিতে হয়। কাশ্মীর হুইতে কুষ্ঠ চীন দেশে প্রেরিত হয। 
আমাদের দেশে যেমন ঘরে ধুনা দেয়, চীন দেশের লোকে সেইরূপ কুড ঘরে স্থানাইয়া 
থাকে। 102. 1057000 কুষ্টকে পুফ্ধব মূল বলিষাছেন। কুডকে 0০885 20০৮ 

বলে। আমাদের দেশের লোকের অনেকদিন হইতে ধারণা ছিল বে বালাব যে “কেউ? 
গাছ (005005 905010505 91210.) জন্মে উহাই কুড গাছ। কিন্তু 'কেউ? গাছের 

মূনেব গন্ধ কুভের ম্বাব নহে। 700. ৪1০০০ তীহার লিখিত একটি প্রবন্ধে 

(5 [আছো 5০০5 ড০1- আহত ৮৮ 50585 23, 1842) স্থির সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন থে, 5 1থ7এ-ই আবূর্বেদোক্ত প্ররুত কুষ্ঠ । কুষ্ঠেব অপর নাম 'কাশীরজ? 
অর্থাৎ কাশীব দেশীয় গাছ। বালাষ ইহাকে পাঁচক মুল বলে (০516, 1110508607)1 
২০515 ছুইপ্রকার কুষ্ঠেব উল্লেখ করিযাছেন, যথা_যিষ্ট ও তিজ্ত। ভিক্ত বুষ্ঠের 
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নাম 'বুন্ত-ই-তলম্ এবং মিষ্ট কুঠকে প্ক্ত-ই-সিরিন” বলে। 30515 যে তিভকুষ্টের 

নাঁম কবিয়াছেন উহা! £.1০68505 এর মূল কুষ্টের ছুই প্রকার গাছ নাই, সম্ভবত: 

পর অবস্থায় তুলিলে মিষ্ট ও অপক অবস্থায় তুলিলে তিক্ত হয়। তিকতকুষ্টকে নব্য 

জাতীয বৈছ্যেরা (10150. 00995) পুর মূল এবং মিষ্ট কুষ্ঠকে (0205 2০০৫ 

_ 7215 [10:576719) বলেন । এস্থলে 101. 70570০০]-এর সহিত মতভেদ হইতেছে। 

যে কুষ্ের বর্ণ ফিকে, চিবাইলে উ্বোধ ও জিহবা চিন্চিন্ করে উহ ভাল কুষ্ঠ 

যে কুষ্ঠ মুগশূছের ন্যাঁয এবং ভাদিলে গুড পডে না উহা উৎকষ্ট। 

ব্যবহার্য অংশ :-মূল , মাত্রা__মূলচুণ ই-৩ আনা, কাথ, ৫-১০ তোলা। 

বৈদ্কে কুষ্ঠের ব্যবহার। 

চরক :-(১) ঝাতহ্রত্বার্থে কুষ্ট-বাতহর অভ্যঙ্গ এবং প্রলেপ উপাদানের মধ্যে 

কুষ্ঠ ভেঠতম (সঃ ২৫ অ:)। (২) মগ্ডলকুষ্ঠে কৃ বুস্ঘরু (ধনে) ও কুষ্ঠেব 
প্রলেপ মগ্ডলকুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অ:)। (৩) অর্শোরোগে কু-_অশে কুষ্ঠসাধিত 
ভিলতৈল মর্দন কবিয়া স্বেদ দিবে (চি; ৯ অঃ)। (৪) আপম্মারে কুষ্ঠ 

অপন্থারী বুষ্ঠের বস (স্বরসাঁভাবে ক্কাথ) পান করিবে (চিঃ ১৫ অঃ)। (৫) 

বাতদ্থানগতে বিষে কুষ্ঠ বিষদৌয বাতস্থান (পকাশয়) প্রাপ্ত হইলে কুষ্ঠ ও 
ভগরগাদুকা (অভাবে শিহুলীজট|) দধির সহিত পেষণ পূর্বক পান করিবে 
(চিঃ ২৫ অঃ) 

কাগভট: (১) আন্ূংধিকারোগে কু্--মন্তকে বহমুখ রেদবহল যে ক্ষত জন্মে তাহাব নাম 
'অবূংষিকা' | কুষ্ঠ চর্ণ করিয়া “কাঠখোলাধ” অল্প ভাজিবা! , তিলতৈলসহ মিশ্রিত 
করিষা "অরংযিকাঁধ+ ক্বতে প্রলেপ দিবে (উঃ ২৪ অঃ)। (২) মুখকান্তিকরতে 
কুষ্ঠ _মাতুলদ লেবুর ভিতর কুষ্ঠ সপ্তাহকাল বাখিয়া, সেই কুষ্ট মধু সহ পেষণ 

পূর্বক মুখে লেগন করিলে মুখের কৃষ্ণচিহ্ ব্যঙ্গাদি প্রশমিত করিষা মুখকান্তি বন্ধিত 
হয় ( উঠ ৩২ অঃ)। 

ব্গসেন ₹-শিরঃগীড়ায় কুট-বুঠ ও এরওুমূল (মূল কাষ্টগর্ত হইলে মৃলত্বক্) কাণ্ধিতে 

পেষণ পূর্বক মন্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃগীভা প্রশমিত হয় (শিরোরোগ-_-চিঃ )। 

মূলগ্রস্থাংশের ওঁষধাঁ্থে ব্যবহার ₹-ভাবতীয় আধূরবেদে কুষ্ঠের ব্যবহার বকাঁল হইতে 
আছে। ইহা ইন্জিয়ের উত্তেজক, বলকারক এবং বাযু ও পিত্ত গ্রকেপে যে সকল 
রোগ হয, তাহার শান্তিকাবক ও হীপানী নিবারক | ইহা প্রচীনকাঁলে অহিফেনেব 
পরিবর্তে হুঁকাষ সাঁছিয়া ধূমপান স্বরূপ ব্যবত হইত। ইহার মূল সৌগমুক্, 
উত্তেজক, সি, ইাপানী, জর+ অজীর্ণ ও চর্মরোগ নিবাবক (906)। 
ইহাব দ্বারা কেশ ধৌত কৰিলে কেশ পরিদার হয়। ইহা বলেরা রোগে উত্তেজক 
ওুধধরূপে ব্যবহৃত হুয। ইহার যূল পশমী কাঁপডে দিলে কাপডে পোকা ধরে না! 
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কুষ্ঠ অন্ত্ের রোগ নিবাঁবক ও বলকারক,] এই জঙ্য 100৩ রোগের পরিপক 
অবস্থার গ্রযোজ্য। পাঞ্ধাব দেশে ইহার গুঁডা ক্ষতে ও পাচডায় ব্যবহার কবে। 

ইভা একটি উংকষ্ট রসায়ন 

থেকুষ্ঠের বর্ণ ফিকে, শুধ, নিব্টি ও যাহ! কীট দ্ট নহে, যাহাতে ঝাঁজ নাই এবং 

ধাহা চর্বণ করিলে গবম বোঁধ হয এবং জিহ্বা চিন্ চিন্ কৰে তাহাই উৎকষ্ট! 
যাহা ভাঙ্িলে ডা বাহির হয না ও দেখিতে হরিণ শৃঙ্নের ন্যায় তাহাই উৎকৃষ্ট 

কুষ্ঠ। 

কুষ্ঠ বলকারক, ত্রিদোধনাখক, আক্ষেপনিবারক, কামোত্তেভক। ইহার কা 
(১:১০) অল্প এলাচ দিরা খাইলে সর্দি, হাপানী, পুরাতন বাঁত, চর্মরোগ এবং 
অঙীর্ণ আরাম হয়! 

সরিধার তৈলে সমপরিঘাণ কুষ্ঠ ও পৈদ্ধবলবণ শিল্পা কীজিতে মিআ্িতি করিবে, উহা 
সধধিস্থলে লাগাইলে পুরাতন বাত আরাম হয (ভাবগ্রকাশ )। 

ইহা! দ্ষুধাবৃদ্ধিকারক, পার্শশূল, শোথ ও কামলা রোগ নিবারক। গোলাপ জলে 
পিশিষা ইহার প্রলেপ দিলে হস্তপদের স্কীতি গু খির্ঃপীডা আরাম হয। 

30995: - সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় : 

মুল-্বসাষন, অগনৃদ্দীপক, উদরাগান নাশক, উত্তেজক, শ্বাস, কাঁদ ও কলেরার 
বাব্ত হইলে উপকাব দর্শে। পুরাতন চর্মরোগ এবং বাতরোগে রসাঁষনেব কাঁভ 
করে। 

মন্তব্য :₹চরক লেখনীয়, শুক্রশোধক ও আশ্থাপনোপবর্গে কুষ্ঠ পাঠি কৰিয়াছেন। স্মুশ্রট্ত 

এলাদিগণে কুষ্ঠ পাঠি করিযাছেন। ভাবপ্রকাশকার গুফরমূলকে 'কুষ্টভের” বলিষাছেন, 

এবং পুফরমূলেব পর্াযে “কাশ্ীর' শব পাঠ কৰিয়াছেন। ভাবপ্রকাশেও এদন 
কোন কথা পাওযা যা না যাহাতে তৎকালে পুফরমূলের অভাব প্রতিপন্ন হয। 
এতদপেক্ষা প্রাচীনতম বৈদ্ধক গ্রনথগুনির মধ্যে অধুনা যেগুলি বৈদ্ধদমাজে প্রচলিত 
তন্বো কুত্রাপি পুরযূলের অভাবের কথা উল্লেখ লাই। প্রত্যুত কুষ্টবৎ পু়্র- 

মূলেরও গ্ুণপধ্যায় বণিত হইয়াছে। 

চ16.10006. ঘা 08০৫১ ড০ড, 9০৮5 ৮104 2 ঘটছে & 885৮. 100, 1160. 015 6 

551 8. 

7২56৮, 8, 1১ 0১375 5 10501001018, 296. 
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যা ০ গু ্  

৮ র্ 

336, 950550168 1509. 01500, (কুড়) 

(2005--5ঘ77571071 বাথ, 

327. সু চেছাওহাততাত। [400 (বনওকড়া ) 

ভাষানুসারীনাম £ অরিষ্ট-সংস্কত;. বনওকভা- বাংলা, ছোটগোম্ষব-_হিন্দি; 
সংকেশভারা_-বেন্বে , লনেটগ্ৃক__কাশ্মীর , স্থংটু-_পাঞধাব 3 

টেল্নেপ_ তেলেগু; মব্লুষু্টাঁতামিল। 
জদ্মন্থান £__দমগ্র বঙ্গদেশে পাও! বার । হুগলী, হাওডা, ২৪-পরগণা, বর্ধমান প্রভৃতি 

জেলায় পুকুরের কিনাবায়, খালেব ধাবে, এবং পতিত জাধগা দেখা যাষ। 
বর্ণনা 8 বর্ধজীবী এবডে। থেবডো লোমবুক্ু গুস্ম! কাণ্ড ছোট, অল্প শাখাধুক্ত, পাতায় 

দাগ আছে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি ল্ষ।, ভ্রিকোণাকাব বা হৃৎপিগ্াকৃতি, দীতবুক্ত। পত্র 

দেখিতে অনেকট! বেগুন পাতার স্তাথ, খস্খসে। ফুল উপরিভাগে জোডা জোভা হুব। 
পুপ্পদও ঠ ইঞ্চি ল্থ ও সোজা | কল কণ্টকমন্ব, পত্রের গোডায কাণ্ডের দুই দিকে এক 
একটি ফল হুয। শীতকালে ফুল ও গ্রাপ্মকালে বদ হয়্। 

ব্যবহার্ধ অংশ ৪- সমগ্র উদ্ভিদ্। 
মৃলগ্রথাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ২--পাধাব ও সিন্ধুদেশে ইহার কন্টকমঘ ফলগুলি গসিপ 

বলিয়া কথিত আছে। ইহা! বসন্ত রোগে ব্যবহৃত হয (909৮8) 
চীন দেশে ইহাব কাটা ও লোমগুলি উবধে ব্যবহাব করে (7৪: )। 

মরুলুটিগে, ভেবি 
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আরব দেশীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে, উহ! চক্ছ উঠা নিবারক, এবং দূষিত শুক্র 
ূত্রয্ত্েরে বোগে হিতকব | ইহা! পেট-বেন| নিবাবক, মুত্রকর ও উতকষ্ট রসায়ন 
হিন্দুরা সমগ্র গাছকে ঘর্দকর এবং শক্তিকর বলেন এবং ইহা বহুদিনের পুবাতন 
ম্যালেবিষা৷ ভ্বব নাশক ৷ 
ইহাব বীজ প্রাদাহিক ফুলায় হিতকর। আমেবিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশে এই গাছ 
গৃহপালিত গো, মহিষ এবং শৃকরাদির পক্ষে বই ক্ষতিকর বলিধা বিবেচিত হয 
(10091 )। 

ইহা মৃত্রকর ও লালানিঃসারক, মাত্রা শু গজ ১০ গ্রেণ। 
দক্গিণ ভাবতের লোকে ইহাব কচিপাত। ও ফুল অদ্ধ-শিরশ্ল নিবারণেব অন্য কর্ণে 
বাঁধিযা দেষ। 
ইহা মূতযস্ত্ের গীডাষ হিতকর্ এবং মূত্ম্বের বেদনা ও জালা নিখারক। মধুমেহ ও 
প্রদর রোগে ইহা! একটি উৎকষ্ট উধধ। মাত্রা গাছের রস ও গড! প্রত্যেকটা ১০ গ্রেণ। 
ইহা অতিরজঃ রোগে হিতকব (ড/80। 

00095:5--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 8... 
গীছ ৪ গচুর ঘর্দকারক, স্সিঠতাকারক, বছদিনের ম্যালেরিয়াতে বিশেষ উপকারী । 
মুল ঃ- ভিজ, রসাষন, গলগণ্ড ও ক্যান্সার রোগে উপকারী। 
ফল £ হলিষ্কতাকারক, বেদনা নাণক, বসস্ত বোগে প্রযোজ্য 

6001 80139505505 1160. 01 6528 &, 
29 বা 303 8২০৮৮, চা, 15 হত 6013 8. চ5 05607 5 টি, 

১ 

357, এপ গযোছাএাতএ। না, (ব্নপ্রকডা ) 
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(99095 ভা) 75 1500. 

338. ভ/. ০8197512062. 1,655. €( ভীম্রাজ ) 

সাষানুসারী নাম £__ভৃঙ্রাজ_ সংস্কৃত, ভীমবাঁজ-_-বাংলা; গীতভূ্গী, ভংরাঁহিন্দী, 
পিতলাভংবা-_বোদ্ধে ; পিভলামাকা-_মহারাষ্ট্র ; পিলাবুংবা__দাক্ষিণাত্য , পটলাই- 
কাইএন্তাগিবই--তামিল। 

ভূঙ্গরাজৌ ভূঙ্গরজো মার্কবে ভূক্গ এব চ। 
অঙ্গারকঃ কেশরাজে। ভূলারঃ কেশরগীনঃ ॥ 

ভূঙগারঃ কটুকস্তীক্ষো রুক্ষোৰ কফ বাতনুৎ। 
কেন্ঠতবচ্ঃ কৃমিশ্বাস কাসশোথামপাওুনুৎ। 
দন্তো রদায়নো বলা কুষ্ঠনে ্রশিরোহর্ডিনুৎ ॥ 

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ুচ্যাদিবরগঠ। 

নামপর্যায় :তৃঙ্গরাজ, ভূঙগব্জ, মার্কব, ভূ, অঙ্গীরক, কেশবাঁজ, ভূঙ্দাব, কেশরগুন-_ 

এইগুলি নাম। 

গুণপর্যায় ₹_ভীমরাজ-_কটুরস, তাক্ষ, রুক্ষ, উষ্বীর্ঘ, কফ ও বাত নাশক, কেশের পক্ষে 
হিতক্র, তকৃপ্রমাদক, দত্তহিত। রসাষন, বননকারক, এবং ইহ! ক্রিমি, শ্বাস, কাঁস, শোঁথ, 

আম, পাণু কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরোরোগ নাশক। 

জন্মস্থান :_বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে জন্মে। আসাম, শ্রীহট্ট, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, 
হীগডা, ২৪-পরগণী, বর্ধমান, বাকুডা প্রভৃতি জেলায নদীব কিনারা, খাল ও পুকুরের 
ধাবে নরম আতর মৃত্তিকাঁয জন্মে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর । 

বরণন ₹ কপ লৌমযুক্ত গু, কাণ্ড ৬-৯ ইঞ্চি, ইহার নীচের গীইটে শিকড জন্মে। পত্র ১-৩ 
ইঞ্চি লা, বটি! ছোট, পত্র লথ্ারুতি, অগ্রভাগ সরু, পত্রের কিনাবা-_কান্তিত, করাঁতেব 
দাতের ন্যাষ, গঞ্জের উভষ দিকে খেতবর্ণ লোম আছে। মস্তকে এক একটি গীতবর্ণ 
ফুল জন্মে । ফুল ১-১২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট, পাপ্ডি কর্তিত ও লোমযুক্ত, ফুলের বাহিরেব 
পাঁপংডি -১২টি, বিভূত ;ভিতরেব পাপ.ডি ২০টি, ছোট, সরু ও বজ্র ্রীক্ম ও বর্ধাকাঁলে 
ফুলও ফল হয়। ভূ্রাজের আব এক প্রকার জাতি আছে। উহার ল্যাটিন্ নাম 
ছ৩৫5119 502080695 01206 (9. 0১1. 612 এবং 22810, লি, 25228) 

এই গাছ বহু পরিমাণে পশ্চিম হুদ বনে নদীর কিনারায় ঝোগের উপর লতাইযা 
থাঁকিতে দেখা যাঁয় এবং গঙ্গানদীব ধা হাঁওডা ও হুগলীর নিকটবর্তী স্থানে অন্ন 
পরিমাণে জগ্মিয়। থাকে ইহার ভ'টা। ঈষৎ বক্তবর্ণ। প্রীক্ম ও বর্ধাকালে ফুল ও 
ফল হব। 
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ব্যবহার্য অংশ :--পত্ত, বীজ, ফুল। 

বৈত্কে ভীমরা্জের ব্যবহার | 
চরক 3_-কফজকাদে তৃদবাজ স্বরম-মধু সহ তৃছরাজের রস কফকালে হিতকর 

(চি ২২ অঃ)। 

জুশ্রদ্ত__কাঁসশ্বাসে তৃঙ্গরাজ-_তেলের দশগুণ ভূদরাঁজের রমেব সহিত বথাবিধি পক 
__ ভিলতৈল সেবন করিলে কাসঙ্গাসগ্রশমিত হয় (উঃ ৫১ অঃ)। 

চত্রদ্তঃ--(১) অন্পিত্তে ভূঙরাঁজ-তৃক্তবন্তর বিদাহ পাক হইয়া ষে অক্্পিত্ত রোগীব 

আহীারাত্তে বমন হয়, তাহাকে হ্রীতকী ও ভূঙগরাচূর্ণ সমভাগ পুরাণ ইনগুডেব 
সহিত সেবন করাইবে (অন্পিত্ত চি:)। (২) বরাহাদশনাহ্ৰ বিসর্পে ভৃ্রাজ__- 
ভূদ্ররাজমূল ও হুরিপ্রা শীতল জলে পেষণ পূর্বক প্রবেগ দিলে ঘোর বরাহদশনাহ্ৰ 

বিসর্প প্রশমিত হয় (কত্ররোগ চি:)। (৩) পলিতে ভূঙ্গরাজ-_ছুগ্ধ ও ভূ্বাজ বস 
৮ সের এবং যষ্িগধু কঙ্ধ ৮ তোল! সহ এক সের তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে । 
এই তৈলের নশ্ত গ্রহণ কৰিলে কেশের অকাঁল পরুতা নিবৃদ্ধি পায় (দুদ্ররোগ চি; )1 

বঙ্দসেন :_ প্রদবান্তযোনিশুলে ভৃদ্ররাজমূল-_আমূর্বেদোক্ত কোন মগ্ের সহিত বিমূলত্বব 
এবং ভূত্বরাজ মূল সমভাগে লইয়া গেষ্ণপূর্বক পান করিলে প্রসবাস্তের যোনিশূল 
প্রশমিত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ )। 

ভাঁবপ্রকাশ ই (১) উপদংশে ভূতদরাঁজরস-_ডূঙ্গরাজ স্বরসে উপদংশক্ষত ধৌত করিবে 
(উপদংশ চিঃ)] (২) ুর্ধ্যাবর্তে ভৃক্ররাজ--লৌহ্ বা প্রস্তর পাতে ছাগীছুগ্ধ ও 
ভূঙ্গরাজের বূস সমভাগে মিশ্রিত কবিয়া সুর্ধ্য পর করিবে | ইহার নশ্ত হূ্ধ্যাবর্ত নামক 
শিরোরোগ গ্রশমক। বেলা বৃদ্ধির সভিত যে শিরোরোগ বদ্ধিত হয় তাহার 
নাম ক্ধ্যাবন্ 

মূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার $__ভূ্রাজের পত্র পরু কেশ রঙ, কবিতে এবং কেশ বুদ্ধি 

করিবাব জন্য ব্যবহৃত হয় (1986) | 

ভূঙ্গরাজ বীজ, ফুল ও পত্রের কাথ বহু রোগের আক্রমণ নিবারণ করে (2105176 )1 

ইহার পত্র বলকারক। ইহ! সপ্দি, শিরঃশূল' ইন্তনৃগ্ত ও চম্মরোগ নিবারুক (10369 1 
ভূঙ্গবাজের ক্াথ জননেন্ডিয় হইতে বক্তশ্রাব ও অভিরজঃ রোগে হিভকর। 
ঢ21168 8155 ( কেন্থরিয়া ) গাঁছকেও সংস্বতে ভূঙ্গরাঁজ বলে) কেশবর্দনে ও পক্ষ 
কেশ কলপ করিবার জন্ত উক্ত গাছেরও শক্তি আছে, তবে উভয় গাছ ভিন্ন। 
পূর্ববর্তী গাঁছের পত্র কতিত, পত্রে ও কাণ্ডে লোম আছে, দ্বিতীয় গাচ্ছের কাণ্ডে লো 
নাই। পত্রে শ্বেতবর্ণ অন্পষ্ট লোম আছে। 7.০1:0%5 21৮৪ গাছের কাণ্ডের গোড়া 

হইতে ফেঁকৃডি বাহির হয় , কিন্তু ইহার গীইটের গোডা হইতে প্রায়ই ফেকৃডি বাহির 
হয় না। প্রথম গাছটা প্রায়ই থাডাভাবেই হয়, আর ডু/. 08187201258 গাছ জমির 
উপর কতকটা গভাইয়া গডাই়া যায়| অগরাপর গণ দুইটা গ1ছের ভিন্ন গ্রকার | 

৬৫৫ 



03105575 - সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় : 

পঁত৷ £_-রসাধন, বলকাঁরক, কাঁসিতে ও চর্শরোগে উপকারী । 

পাতার কক্ষ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তি বর্দক। জবাধু হইতে রৃক্তআজবে উপকারী । 

মন্তব্য ঃ নিঘণ্ট,তে ভৃঙ্গবাজের পর্ধ্যাযে কেশরাজ শব পঠিত হইয়াছে। রাঁজবল্লভ তৃতদরাঁজ 
ও কেশবাজেব গুণ নির্দেশ কবিষাছেন। ভীবপ্রকাঁশে ভূঙ্দরাজের ভেদের উল্লেখ 

নাই। গীতপুপ্প ভূক্গরাজ ভীমরেজ, নামে প্রসিদ্ধ 

ভূঙ্দবাঁজের পত্রের রস বল্য ও বপাধন, যমানীর সহিত ইহ! গ্রতিশ্বাফ, কাস এবং গ্লীহা ও 

যককতের বিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয। ইহার প্রলেপ গ্রস্থিক্ষীতি, শ্লীপদ, এবং বিবিধ চর্মরোগে 
উপকাঁবী। ইহাব রস বিদ্দু বিন্দু কর্ণে প্রদীন করিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয় এবং এরও 
তৈপ মহ সেবন কবিলে কোষ্ঠহিত ক্রিমি পাতিত করে । 

চ£ ৮800, 22515 52) 022, ৫) আঞাঃও 1০৯৮ 1170১ জে 
99850 [170 710০0, 01,১53], 

2৪: 8 [91] 306 $ টি, 65 56115 ৬018৮, 41417 0570, লু, লু, 228, 

২৬7 

50815 58150015055 7,659. (ভীমরাজ) 



09009-- 507 478 ঞাবাালি09 1220, 

399, 5 25৫8085140০ (নুড়মুড়িরা) 

ভাষানুসারী নাম :-_মু্ডি, শ্রাবণী__সংস্কৃত; মুড মুডিযা, মৃণ্ডী, ছাগলনাদী-_বাংল! ; মুণ্ডী 

গোরকষমু্ী-_হিন্দি; গোরক্ষমুণ্ী_বোঁথে , কোটটকারত্ডি, কাবাগই-তামিল ঃ 
বৌডদরপুচে্,, বেডামোরম্ বেডেতাবাপু-_তেলেগ্ড ;  কমাদরীযুদ- আরব ; 

অট্রকামন্দ্ি_মালয় 

শ্রাবণী স্যান্ডি তিকা ভিন্ষুঃ শ্রবণশীর্বিক । 
শবগা চ প্রব্রজিভা! পরিভ্রাজী তপৌধন! ॥ 
শ্রাবণী তু কারা সত কট.বগ কষপিততনু। 
আমাতীসারবাসদ্ী বিকচ্ছন্দি বিনাশিনী ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। পর্টা দিবগি। 

নামপর্যায় _আব্দী, মুক্ডিতিকা, ভিঙ্কু, আবণশীধিকা, শ্রবণা, প্রব্রজিতা, পরিভ্রাজী ও 
তপোঁধনা__এই আটটি নাম। 

গুণপর্যায় ₹- শ্রাবণী কষায় রস, বিপাঁকে কটুরস, উষ্চবীধধ্য, কফ ও পিত্ত নাশক। আম, 
অতিসাব ও কাল নাশক। বিবদবোব, এবং বমন নিবারুক। 

জন্মস্থান £__কুমাযুন হইতে সিকিম পর্য্যন্ত প্রা ৫০০০ ফুট উচ্চস্থানে দেখা যাঁয়। আসাম 

শ্রীহ্ট, সিংহল, সি্াপুর, বঙ্গদেশেব প্রা সমন্ত জেলায় ধান্তক্ষেত্রে উচ্চ কলাইক্ষেতে 
জন্মে। 

বর্ন! 8 _ছোট বর্ধজীবী গস, প্রায় ১ ফুট হয। শাঁখাগুলি বিড়ত, পাতার কিনীরাগুলি 
কতিত। ইহা ধান্তক্ষেত্রে ও কলাইযের ক্ষেত্রে জন্মে। কাণ্ড গোলাকাব, পত্র 

১-২ ইঞ্চি, ডিস্বারুতি, গোডাটি কখন কখন ক্ষর়প্রাপ্ত, কবাতের ন্যায় দতবুকত, 
উভয়াদিকে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। বৌট! ছোট, পুষ্পদও ১-% ইঞ্চি, গোলাকার, 

ইহার ফুল বেগ্তনে, ফল মস্ণ। ইহার আর এক জাতি আছে। তাহার 7.9 
নাম 9:80008003 [40 (8. 65601 ০1৮ 409) উভন্ন গাছের গুণের 

বিশেষ পার্থক্য না থাকায় আলাদা লেখ] 'হইল না, শীতকাল হইতে শ্রীন্মকাল পর্বন্ত 
ফুল ও ফলের জময়। 

ব্যবহার্য অশ :- বীজ, শিকড, তক ও ফুল। 

বৈদ্তকে মুদ্ডিতিকার ব্যবহার! 
চতক্রদত্ত 80১) বাতরক্তে মু্ডতিকা_ পব্যদ্বত ও মধুসহ মুস্ডিতিকা চূর্ণ সেবনপূর্বক 

ঙ্৫ণ 
৮৩ 



ওডভীর ক্বাথ পান কবিলে সুত্র বাঁতরক্ত বিনাশ পাষ (বাতবক্ত চিঃ)। (২) 
ীত্রদৌ্ঘন্ধ্ে মুণ্ডিতিকা--বিমল কাব সহিত মুক্ভিভিকাচূর্ণ সেবন করিলে গাত্রের 

ছগ্ধ বিনাশ গাষ (স্থৌলা চি:)। (৩) অপচী ও গলমাল রোগে মুণ্ডিতিকা_ 
মুগ্ডিতিকা গত্রের বল গান কবিলে অপচী ও গণমালা বিনষ্ট হয ( গলগণ্ড চিঃ)। 

ধঙ্গমেন--(১ পতিত স্তনে খুণ্িতিকা! মুণ্ডিতিক| ও পিঞ্ললীর কন্ষপহ যথাবিধি পক তিলতৈনে 

তুলা ভিজাইযা৷ সেই তুলা স্তনে ধাবণ এবং এ তৈলেব নস্ত লইলে বনিতাদিগের পতিত 
স্তন শ্রীফলাকৃতি প্রাপ্ত হয (ভ্্রীরোগ চিঃ) | (২) শিশুর বিচ্ছিনাঁম চর্শরোগে 
মুণ্ডিতিকা_নুর্তিতিবাৰ মূল এবং ধুনার বন্ধসহ সর্ষপতৈল পাঁক কবিবে। যখন গাঁড 

হুইয়। তারের মত হইবে তখন পাকসিগ্ধ হইযাছে জানিবে। এই তৈল 'বিচ্ছিতে' 
প্রলেপ দিবে (বালবোগাধিঃ )। 

ভাবপ্রকাশ £- আমবাতে মুণ্ডিতিকা-_দুপ্ডিতিক! ও শঠ লমভাগে পেবাপূর্বক উল সহ 
পান কবিবে। ইহা আমবাতের পক্ষে হিতকর (আমবাঁত চিঃ)। 

মূগ্রহ্থাংশের ওবধার্থে ব্যবহার £_ইহাব বীজ ও শিকড ক্রিমিনাশক। শিকডের গুঁডা 
অস্তররোগ নিবারক এবং ছাল ঘোলের সহিত সেবন কবিলে অর্শরোগ একবারে 
সাবিষা যায় (২1:6866)। যাভ| দেশে ইহা মৃত্রকব উদধ বলিষা। ব্যবত হ্য। 
110107527. পুস্তকেব লেখক বলেন, ইহা! একটি বীর্ধাবান্ ও ব্লকাবক উধধ এবং 
ভিদোধনাশক, যে ব্যক্তি ইহা ব্যবহাব কবে তাহার দূত ও ধর্মে গাছের গন্ধ 
অনুভূত হয । পিততপ্রকোগে 'খই উধধ ব্যবধত হয এবং ইহা অনেকপ্রকাৰ ফোঁডা 
ও ব্রণেব বৃক্ত সাবাইষ। দাম্যাবস্থাব আনঘন করে। ভিনি আরও বলেন যে, হিন্দুবা 
এই গাছ কাটিযা চিনি, স্বত ও মযদা__সংঘোগে মিটার গরন্তত কবে। কথিত আছে 
মুডমুডিযার বস প্রতাহ খালে চুল শীঘ্র পাকে না এবং মাথার চুল পড়িয়া যাঁষ না। 
ইহার শিকড হইতে এক প্রকার টৈল প্রস্তত হয * জলে ভিঙ্গাইণ! তিলতৈলে পাক 
করিতে হয। জলীয অংশ উপপিঘা যাউলেই পাঁক করা হুইল। ইহার ক্ষাথ একটি 
উতবষ্ট বসায়ন। অল্প পবিমাণ বন প্রত্যহ গ্রাতে খালিপেটে ৪১ দিন ব্যবহারে 
শরীবের বেশ পুষ্টি হয এবং কান্তি, বল ও বাধ্য বদ্ধিত হয় (1057:00)। পার্ধাব 
দেশে ইহার ফুল সিষ্ঠকর, বলকাবক ও ভ্বব নাশক বলিষা কথিত আছে (365%2:0)1 

মন্তব্য ৮চরকে 'দশেমানি'তে কিছ সৌন্রচ্ভ ভব্যসংগ্রহপীখাধযাষে মু্ডিতিকা পঠিত হয় 
নাই। চরকের বিমানস্থানে মধুরবর্গে “অলদুযার' উল দুষ্ট হয। 
মুডিতিকা রসাধন বলিষা ফিদবোগে এবং শ্োটিক প্রশমনার্থ সেব্য। সিদ্ধ করিয়া 
ু্ার্গের প্রদাহ, পুনঃ পুনঃ মত্ত্াগেচ্ছা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকাবী | ইহার 
পি 2 ইহাব যূলচুর্ণ পাচক। 08০55 রোগে 
৬ ১৬ জন্ত কষ্টকর যৃররুদ্ভুরোগে গীডিত হইয়া 

প্রষ| বিশেষ উপকার পাইযাছেন (0500001 

৬৫৮ 



01959--দংক্ষি গ্তা গুণপরিচন্ধ £ 

গীছ-_দাযন, দৃষ্টি ও শ্রবণণক্তিবর্ধক, বলকারক, ও কামোদ্বীপক। 
মূল ও বীজ--ক্রিমি নাণক। 
ফুল-_বলকাবক, ক্িপ্ধকারক, বদাযন। 

গাছের কন্ক-মৃত্স্বের ষে কোন প্রকার ক্গরণে গ্রত্াবকারক হইযা উপকার দর্শে। 

ফলের ছাঁল-_ মৎস্য বিষ। 
চা োেটো]ছো & উ২ওত [৫ 0150. চ] 5 5524. 

[6.1], 257 3 চা 1) 10,446 3 টি 85560] 5 68107 লু, 226 3 

০185 লু, 9,409 

339 90082506505 1001005 [.10. (মূডমুডিযা) 

(367005-745007775,9 19120 

340, পু 8৪০৪ গছ ( গেঁদাকুল ) 

ভাঁষানুসারী নীম :-জনদগা_-দংস্ত; গৌঁদা-বাংলা; গেঁধা-হিন্দি; বন্তি-_তেলেণ্ড; 
তুরুক সামাণ্ডি_মাত্রাজ। 

জন্মস্থান ₹_ ইহ মেক্সিকো দেশী ছুলের গাছ। এক্ষণে বঙ্গদেশের বহস্থানে বাগানে ও 
লোকের বাঁভাতে জন্মে। 

বর্মন! 8_খাড গুন্জাভীব উদভিন, শম্ট লোগঘুক্ত। গন্র কাণ্ডের উর দিকে জন্মে এবং 
পদ্দাকাৰে বিন্যন্ত। ফুলের মত্তক বহু পাপ.ভিবুক্ত, উভয় লিদ্দ বিশিষ্ট ৷ ফুল হিসাব, 
ফিকে হরিজ্রা, বেগুনে প্রভৃতি রং এর আছে। গীদাব অনেক ৬৪ আছে, 

৬৫৯ 



কোনটির কুল বড, ভোনটীর ছোটি, কোন্টীর বেশুনে বং এসং কোনটার হরির প্রভৃতি 

রং হর! কুলের বীভ লগ ও কবর্ণ। কন কখন কাণ্ডের গাত্র হইভে শিকড 

বাছির হর গীল ভাল কা রোপণ কঠিলে কুন বেশ বড হয়। কুল বর্বার শেবে 

€ শীতকালে জন্মে 1 শীতকালের শেবভাগে বজ পাঁকে। 

ব্যবহার্য অশ £ পত্র 
মূল গ্রন্থাংশের উধদার্থে ব্যবহার £- ঈশ্পরুলের পাপ কুন ১ তে 

পরিমাণ মাঁগন ভ্রমাথভ ভিনল্নি খভিলে অর্শের বন্াৰ নিবারণ হয়| উহরি রুদ্ধ 

পর্ছার করিবার শক্তি আছে। ভোনস্থান কাটিতী বালে ইহার পত্র চেচিগ 

কন্ঠিত অংশ পুনরার জুড়িছা যার । ইচ্গা ব্াবোগে হিউকর। 
1935875--নংকষিগ্ত গুণপরিচর় ₹_ 

ঝুল_ চোখের রোগে উপকারী | ঢুষ্ট্তে বিশে উপকাজী | আভ্যিস্ুরীণ প্রয়োগে 
বুক্ত পরিরিফাঁরক। 

ফুলের রন-_অর্শের রক্তে উপকারী । 
পাতা কো ও কার্বাুদে পুল্টিন্ চিদাবে ব্যবহারে উপকারী । 
পাতার রূন-_কানের কাঁমডানিতে উপকাি। 

512--9০0 8186 76150. 
6? রা 85697 5 1020০102321. 2 চজাছ, লন, লি» 227 ৬০15০ [নু 99 

34010788565 6০5 [এ], (থেঁদাডুল ) 
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36105 েোাবনাা710& 1০2 

34]. 0. 0০৮1০ঘ1ছারিড গত (মেচেতা ) 

0. 12101090300) 4. 0 ৫0 :85095, 

ভাঁষানুসারী নাম 2 ছিক্কনী-সংস্কৃত; মেচেতা, হাঁচুতি-_বাংলা ; নাঁক-চিক্নি__হিন্দি , 

নাকৃ-শিকনী_-মহাবাষ্ট্র ; নাকৃ-হীকৃনী_গর্জরাট ? উফরকৃ-কুছুশ-_আরব | 

ছিকনী ক্ষবন্কৃৎ তীক্ষা। ছিক্িকা ঘ্রাগছুঃখদা। 
ছিন্ধনী।কটুকা কুচ্যা তীক্ষোষা বহিহপিত্তক। 
বাতিরক্ত হুরী কৃষ্ঠ কৃমিবাতকফাঁপহা || 

ভাবপ্রকাশঃ। গুড চ্যাদিবর্গ়। 

নামপর্যায় ৫__ছিন্কনী, ক্ষবর্কৎ, তীক্ষা, ছিক্কিকা, শ্রাণছুঃখদা, এইগুলি নাম। 
গুণপর্ধার £-_হিকনী-_কটুরস, কণ্টকারক, তীক্ষ, উষ্ণবীর্ধা, অমনি ও পিত্ত কারক। বাতবক্ত 

নাশক, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বাতশ্নেম্ম। নাশক। 
জগ্গস্থান £--সমগ্র ভারতের সমতল ভূমিতে জন্মে। হুগলী, হাঁওডা, ২৪-পরগণী জেলাৰ 

আর্র জমিতে ও শস্থক্ষেত্রে সর্বত্র দেখা যায়। 
বর্ণনা £__বর্ষজীবী উত্তিদ, মাটীতে বিভভত থাকে, চিক্ণণ লোমযুক্ত। শাখাপ্রশীথা অনেক 

হয। কা৪-৮ ইঞ্চি লগা, অবনত ও পত্র পরিপূর্ণ। পত্র ভিম্বাকতি, উ-ই ইঞ্চি 
লম্থা। পুষ্পেব মস্তক গোলাকৃতি, এক একটা হয, ব্যাস স্ট"উ, বৌট! ছোট। স্তরীপুষ্প 

স্তবক অতিশয ক্ষুদ্র ও লম্ব।। পত্র কতিত। ফলে কীটা কীট। লোম আছে। শীতের 

শেষ ভাগে জন্মে। 

ব্যবহার্য অংশ 2--বীজ। 

মূল গ্রন্থাংশের ওধার্থে ব্যবহার ৪--ইহার ছোট ছোট বীজের গুডা হিনু বৈগ্েবা হাঁচি 
বৃদ্ধিকৰ বশিষা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা! শিবংপীডা ও শীতল বাধু লাগিযা সর্দি 
হইলে বাবন্বত হয (70510001:)। 

এই গাছ সিদ্ধ করিঘা! এবং বাটিয়া গণ্দেশে লাগাইলে দত্তের বোনা আরাম হয 
(5৬86)। 

হাচুতি অদ্ধ-শিরঃ শূল রোগে ব্যবহৃত হয (ড7৫)। 
ভারতী লেখকেবা৷ ইহাকে উদ্কবীরধ্য বলিয়া! থাকেন । ইহা৷ পক্ষাঘাত, গেঁটেবাত ও 
কমিরোগে বাবহৃত হয। 

10975: অংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £- 

পিষ্টপত্র ও বীজ__হাচি আনায়। ইহার নম্ত মাথাৰ ঠাণ্ডা লাগায় উপকারী । 
গ্াছ-_সিদ্ধ করিয়া ঘন অবস্থায় দীতের মাঁডিতে লাগাইলে দাতের যার উপশম হয়। 
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ছি তথয 8 95০ ঢা 5৫. 61, 6. 538. 

[০৮-ছ, 8.]5 ঘদ 27 1055, ঢা [25423 ) 8.5, 15 620 3 গাম গু 

ও 230 , ৬07৪ 855, 420, 

34], 08085৫8. 00108199 1,090 ( মেচেতা) 

06209--5010709 7410) 

942. 5. 25095 2003১ 000. [থে (বনপালং ) 

3, 05010590165 100 

ভাষানুসারী নাম £-বনপালং বাংলা; সহদেবী-বারি_হিন্দি,  ভঙ্গরা--পাঞ্ীব 3 

নন্তাটাগাটা- তেলেগু। 
জন্মস্থান $-_সমগ্র ভারতে বন্য অবস্থা অথবা চাঁধ জমিতে আন্নে। খাসিয়া! পাঁহাড এবং 

হিমালয়ের ৪০০০ ফুট উচ্চে সাধারণতঃ দেখা যাঁধ। হুগলী, হাগুড়া ও ২৪-গরগণা 

এবং বদ্ধ'মান জেলার বাগানে কিন্বা পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যাঁষ, কিন্তু 

সচরাচর অধিক পরিমাণে জন্মে না। 

বর্ণন! £__দুথের স্বায় আঠাযুক্ত লা গুল, মূল্রদেশ অনেকদিন থাকে, পুর্রীতন মূল হইতে 
আবার নৃতন গাছ হয) কাণ্ড ৩-3 ফুট উচ্চ, চি্কণ লোমধুক্ত ও ফরীপা'; পত্র পক্ষাকার। 
৪-৬ ইঞ্চি লঙ্া, পত্রাংণ নীচের দিকে অবনত, দীতগুলি ছোট, গোড়াকার অংশ 

৬৬৯ 



গোৌলাঁকার। ফুল সরু, চেপ্টা, প্রত্যেক দিকে শিবা আছে। শীতের সময় ফুল ও 

ফল হয়। 

ব্যবহার্য অংশ ৫--সমগ্র উদ্ভিদ 
মূল গ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার 8--গরু ইহা খাইতে অতিশঘ ভালবাসে। কাটলে 

ছগ্ধের মত আঠি৷ বাহির হয়, পরে উহ জমিয়া টাটকা আঁফিং-এর মত হয় (73০8) 

ধাঁওতানেরা ইহার শিকড কামলা রোগে ব্যবহার করে। (1২৫. 0800001)। 

010৪5 £- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়-_ 

মুল-_কামল! রোগে ব্যবহৃত হয। 

গঁছ--নিথ্কতাঁকাঁরক, গ্রত্রাবকাঁরক, প্রতিষেধক, গ্রচুত্ধ ঘর্মকাঁবক, শ্লেম্সানিবারক, 

যক্মারোগের কাঁস নিবারক, হাপানীতে উপকাবী। 
চা যেনো 65 038905 [00,1160. 61১ ৮562, 

6৫-৮, 9.1, 05 4145 3080, চাদ 01১ 402 ১ 0 0515 629 চায় নু, ও 
22]. 

(০২ 
নী গা । টা শি 

৬/৪ 7 

ট্ঢ/। ২1 
342. 9000005 8:20515 [এ1. ( বনগাঁলং ) 

[ছ. চা08 0াবার 

02009--0110772 30 14120, 

343, 6. হ্যা [না (চিভা) 

ভাষানুসারী নাম ₹চিত্রক, অগ্রি_সংগ্ত, চিতা-_বাংলা ; চীতা-হিন্টি; বৎন্ট্লে__ 
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সিংভূম , চিত্রক_ মহারাষ্ট্র, চিত্রমূল-__কর্ণাট ; চিত্রো-ওজরাট ; বেনাচিত্তিরা, 

শিবপু--তামিল ; তেলচিত্র চিতরমূলমূ-_তেলেপ্; ধুবচিতা-_উৎকল, 

চিন্রকোইগ্রিম্চ শাদু'লশ্চিত্রপালী কটুঃ শিখী। 
কৃশানুর্ন হনে! ব্যাঁলে। জ্যোভিক্ধঃ গাঁলকস্তথা ॥ 
অনলে। দারুণে বহিঃ পাঁবকঃ শবলম্তথা। 
পাঁটা দ্বীপী চ চিত্রাঙ্গো জয়? শুরণ্চ বিংশতিও ॥ 
চিন্রকোইঘ্সিসমঃ পাকে কটুঃ শৌফকফাপহঃ। 
বাঁতোদরার্শোগ্রহণী-ক্রিমিকগুুতি নাশন 2॥ ৃ 

রাজনিধণ্ট, 8। পিষ্লল্যাদিবন়্। 

নামপর্যায় 8__চিত্রক, অগ্নি, শা, চিত্রপালী, কটু, শিখী, বৃ, দহন, ব্যাল, জ্যোতি, 
পালক, অনল, দারুণ, বহি, পাঁবক, শবল, পাটা, দ্বীপী, চিত্রা, ও শুর--এই 
কুডিটি নাম। 

গুণপর্ধায় ₹_চিতা-_অগ্নিবারক। বিপাকে কটুরস, শোথ ও কফ নাণক। বাত, উদরি 
অর্শ, গ্রহণী, ক্রিমি, ও কণড নীশক। 

জন্মস্থান £--ব্ধদেশ, দক্ষিণভারত ও কুমাযুন্ প্রভৃতি স্থানে সাধাবণতঃ জন্মে। হুগলী, 
হাঁওডা, ২৪-পরগণী, বর্দম"ন, বীকুডা প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলে ও বাগানের কিনীবয় এবং 

বহুদিনেব পতিত জণ্মতে জন্মে, কেহ কেহ বাগানেও রোপণ কবে। 

বর্ণন! _বরষজীবী বা অধিকদিন স্থাধী গুল্ম, গাছ ৪-৫ ফুট উচ্চ হুয। মূল হইতে প্রতি বসব 
গাঁছ বাহির হয। গাছেব মূল অঙ্গুলীবৎ মোটা, অনেকটা শতমূলীবপ মূলের গ্যাঁষ। পত্র 
৩ ইঞ্চি লন্বা এবং ১২ ইঞ্চি চওডা, অগ্রভাগ সরু, হুগ্ম লোমবুক্ত , কোট ইঞ্চি পুষ্পদণ্ 
চটচটে, ৪--১২ ইঞ্চি, বহুশীখাবিশিষ্ট, পুষ্পস্তবক ক ইঞ্চি, ডিথ্বাকৃতি। ফুল শ্বেতবর্ণ, 
গন্ধহীন, উভয লিঙ্গ বিশিষ্ট । বহির্ববাস উ-২ ইঞ্চি লব, বুট ইঞ্চি চওডা, দতগুলি ছোট। 
পুশপ নল উ-১ ই, অবনত, € ভাগে বিভক্ত, গ্রাষ ২ ইঞ্চি লা । স্ত্রী পুণ্পেব মস্তক 
আঠীযুক্ত, ছুইভাগে বিভক্ত। স্থটা পরদাবিশিষ্ট, লঙ্বা, ধারাল। বীজ লা, 
শীতকালে ফুল হয। ফল পাঁকিতে প্রা এক মাস লাগে। 

ব্যবহার্য অংশ 8_শিকড | মৃলচূর্ণ, 8-১ আঁনা। মাত্রা অধিক হইলে বিষবৎ ক্রি! 
প্রকাশ পাঁষ, অতএব স্বাস্থ্য দেখিযা মাত্রা ঠিক করা উচিত। 

বৈদ্যকে চিত্রকের ব্যবহাঁর। 

চরক: (১) আগ্গ্রন্থে চিত্রকমূল-_অগ্রিবৃদ্ধিকব, অর্শোহর ও শোঁথস্ব যত বস্ত আছে তন্মধ্যে 
চিতরকমূল শট কঃ ২৫ অঃ) (২) আর্ণে চিত্রকমূল-_অর্শেবোগী শু যুক্ত চিত্রকমূল 

- শীধুষোগে (ইস্ছ্রসক্কত মদ্য বিশেষকে 'শীধু* বলে ) গান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। 
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সুরত £-(১) কুষ্ঠে চিত্রকমূল £_ুষ্ঠ রোগী চিতাূল গোঘৃত্রেব সহিত উত্তমরূপে পেষণ 

ূ্ক পান করিবে (চি: » অঃ)| (২) দিকতা ঘেছে চিকমূল--সিকতা"মেহী 

চিতামূলের বাথ পান করিবে (চি: ১১ অ:)। সাধারণ অন্থশাসন উলঙ্ঘন পূর্বক এস্থলে 

কাখ্যের পরিমাণ হান করিতে হইবে । 

বাঁগভট ৮_(১) আর্ণে চিতরকমূল-_দুগ্ধে চিত্রকুর্ণ নিক্ষেপপূর্বক দধি প্রস্তুত করিবে। এই 
দ্রধিজাত তত্র পান এবং এই তক্রযোগে পথ্য সেবন কধিলে অর্শ জয় করা৷ যীয় (চিঃ 
৮অঃ)। (২) রসায়নার্থ চিতরকমূল__রক্, গীত, শ্বেত বা কৃষ্ণ চত্রকের মৃল ছা'়াশুদ 
করিয়া চূর্ণ করিবে । হিতভোজী ও সংযত হইয়। এই চূর্ণ গব্যন্বত, মধু ও গব্যস্বত এবং 

ছৃগ্ধ কিন্বা! জলের সহিত সেবন করিলে, নীরোগ, মেধাবী, বলবান্, বান্ত ও দীগ্তপাবক 

হইযা শতবধ জীবিত থাকা যায়| চিত্রকচূর্ণএকমাম তিলতৈল যোগে সেবন কৰিলে 

স্তর বাত প্রশমিত হয়, গোমূত্র সহ পাঁন কবিলে খিত্র ও বুষ্ঠ দূর কৰে এবং তক্রের 
সহিত মেবন করিলে অর্শরোগ নিবৃত্তি পায় (উঃ ৩৯ অঃ)। 

চত্রদত্ত-€১) গ্রহণীতে চিত্রকমূল--চিতীমূলের কলাথ ও কন্ধ সহ ব্থাবিধি ঘ্বত পাক করিয়া 
ধেবন করিলে গুল্মশোথোদরাদি ব্যাথি বিনষ্ট হয় (গ্রহণী চিঃ)। (২) শ্লীপদে 
চিত্রকঘূল__চিতামূল ও দেবদারু কাষ্ঠ গোমূত্রে পেঘ্ণপূর্বক শ্রীপদে এুলেপ দিবে ( শ্লীগদ 
চিঃ)। (২) ব্রণশোথদারণীর্থ চিত্রকমূল-_অপৰ ক্ফোটিকে পিষ্ট চিত্রকমূলের প্রলেপ 
দিলে ক্ফোটক বিদীর্ণ হইয়া যায় (ব্রণশোথ চিঃ)। 

বসেন ২১) গ্রহণীতে চিঅকক্ষার--বৃহতী ও চিতঅরকের অন্তরূমদগ্ধ ক্ষারদারা ক্ষীরোদক 
প্রস্তুত করিবে। সবার পরিক্রুত এই ক্ষরোদক ঘ্বতের দ্িগুণ মাত্রায় গ্রহণপূর্বক 
বথাবিধি দ্বতপাক করিবে । এই ঘৃত যোগ্যগাত্রায় পান করিলে সত্ব অগ্ঠবৃদ্ধি হয়। 
(গ্রহণী চি: )। (২) মেদোরোগে চিত্রকমূল-_হিতভোজী হইয়া মধুর সৃহিত চিত্রকমূল 
লেহন করিলে স্থৌল্য রোগ নিবৃত্তি পায় (স্থৌল্য চি:)। (৩) শোঁথে শাকার্থ চিত্রবপত্র 
-শোথ রোগী চিত্রবপত্র ও পুনর্ণবা শাক সেবন করিবে (শোথ চিঃ)। 

মৃগ্রস্থাংশের ওবধার্থে ব্যবহার ৫--চিতার শিকডের ছালের অরিষ্ট ভর নাশক। 79. 
05810 বলেন যে অবিরাম জরে ইহা একটি উৎকৃষ্ট উষধ এবং ঘর্মকব ( চ138105 
[.)1 

বাতের বেন! ও পেটফ পায়, চিতামূল, আমলকী, ছোট কা'লহ্রীতবী, পিপুল, পিপুলের 

মূল এবং সৈম্ধব লবণ ৬ আনা পরিমাণ গুড! গরমজলের সহিত সন্ধ্যায় শযনকালে 
শেব্য (1057500)। 

105 পুর]: বলেন, ইহার আমনিঃসারণ করিবাঁব ক্ষমতা আছে। চিতার দ্ধের 
স্বায রূস অপরিপক ফৌডায় ও পাঁচড়ায দিলে উহা। আবাম হর (৬/৪৫)। 

মৃঘলমান বৈগ্ঘগণ ইহাকে ভ্ালীকর ও নদ্দিনাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা 
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বাঁতও প্রীহানাশক এবং পরিপাক শক্তি বুদ্ধিকধণে হিতকর | চিতা গর্ভমাবকারক, 

চিতা দুগ্ধ ও লবণেব সহিত বাঁটিযা কুষে ও চর্খরোগে লাগাইলে শীঘ্র সারিযা! যায়। 

ফোম্বা উঠিতে আরম হইলে উহা উঠাইয়! ফেলা উচিত (10571005)। 

চিতার শিকড, সৈম্ধবলব্ণ, হুরীতকী এবং পিপুল সমভাগে লইয়! গুভা করিষ্া ৪* 

গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহাঁব করিলে অজীর্ণ আবাম হয়। 

চিতামূল, ইন্্রযব, পাঠার শিকড ( 966905708 050016018 ), কট কী, আতইচ 

এবং হুরীতকী, প্রত্যেক সমপরিমাণ একক্রে গুঁডা করিয়া! ৩০ গ্রেণ মাত্রা সেবন 

করিলে পেটফণপা ও অজীণ” আরাম হয (হুশ্রুত )। 

গ্ভিনীকে উপযুক্ত মাত্রায় চিতামূন খাওয়ালে তাহার গর্ভ নষ্ট হইস্া যায়। শিশু 

জীবিত বা মৃত অবস্থায বাহিব হয়। 

চিতা, শু, হিন্ু, পিপুল, পিপুলমূল,চই বনযোধান ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোল।, 

স্বঞ্জিবাঁক্ার ( সীচিচ্ষার ), যবক্ষার, সৈম্বাব, সৌবর্চল, বিটলবণ, সামুদ্রিক ও রৌমক লবণ, 

ইহাদের প্রত্যেক ১ তৌল। পবিমাণ দাডিঘ বা লেবুর বসে ভিজাইযা৷ বৌজ্রে শুদ্ধ 

করিবে । এই চূর্ণ সেবন করিলে, গলপ, গ্রহ্ণী, আমজনিত পীড| ও বফ নষ্ট হয। 

ইহা অগ্রধদ্দীপক ও রুচিকর (শার্দ'ধব)। এই চূর্ণকে চিত্রকাণ্ঠ চর্ণ বলে। 

01958815 :- সংক্ষিপ্ত গুণপরি»ম্ 

মুল-_অগ্ৃদ্বীপক, চর্মরোগ, উদরাময, অগ্রিমান্দয, অর্শ, উদরী রোগে উপকাবী। ছা, 
ছুগ্ধ অথবা লবণ ও জলেব সহিত মিশ্রিত করি কুষ্ঠ ও অন্যান্য চর্খরোঁগে বাহ প্রলেপ 

ক্পে ব্যবহৃত হয । 

মূলের ছালের কম্ক- শক্তিশালী ঘন্মকারক এবং কোন রোগের পুনবাক্রমণ নিবারক। 

ছুগ্ধবড রস-_গাঁচডা ও দূষিত ক্ষতে ব্যবস্ৃত হয। 

মন্তব্য ১ চর্রক-_লেখনীয, ভেদনীয়, দীপন, তৃথিঘ্, অর্শোদ় ও শূলগ্রশমনবর্গে এবং স্শ্রত- 
আবশথ্ধধাদি, বরুণাদি ও পিগল্যাদিগণে চিত্রক পাঠ করিয়াছেন। 

18, -7196606, 180৮. [জা , 6:8১ 91:01. ৮. 159 » যেনে & 
18857, 100. 005৭ চ1১6:574. 

৫ 8 ৮৮ হত 4805 ০0০ চু ১ 462 2:98. 05 75639 2 7012]0 নে, 035 
2925 ০:৫6, 2, 55498, 
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343 চ1010080 265181008 [ঘা (চিতা) 

344. 0, 20566. 1420, (রুক্তচিত। ) 

ভাধানুসারী নাম £_রক্তচিত্র, কাল- সংস্কত, বক্তচিতা--বালা , লাঁলচিতা- হিন্দি, 
রক্তচিত্রহ-_মহাবাষ্র ; কম্পিনচিত্রযূল_ কর্ণাট ; শিবপ্পুচিতরিরা, অন্ষিনি__ভামিল ' 
পব্রচিত্র, এরাচিত্রমূলম্--তেলেগ্ত , চেটিকোট্রভেলি__মা'লঘ + রবভাঁচিতা--উৎকল। 

কালো ব্যালঃ কালমূলোইতিদীপ্যো 
মার্জাবোহগ্রিদহকঃ পাঁবকণ্চ । 
চিত্রাজেহিয়ং রক্তচিত্রো মহাঙঃ 
স্যাদুদ্রাহ্রশ্চিত্রকোইন্যে। গুণাট্যই ॥ 
ক[লকারকরে। কুচঃ কুষঠঘে। রক্তচিত্রকঃ| 
রসে নিরামকো লেহে বেদকণ্চ বনায়ন: ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। পিগল্যা দিবর্গঠ। 

নামগর্যার কাল, ব্যাল, কানদূল, অতিনিপা, মার্ডার, অধিপাহক, পাক, ডিদা্গ ত্তচিহ, 

যহাঁজ-_এইগুলি লাম। অন প্রকার রককচিভাব লাম_উ্রাঙগ এবং এণাচয। 

৬৬৭ 



গুণগর্ষায় £_বক্তচিজরক দু্লতাঁকারক, রুচিকয় এবং বুষ্ঠনাশক। ইহী রসে নিয়ামক এবং 

বেছে বেধক ও বসাধন। 

জন্মস্থান :_পিকিম, খাসিয়া! পাহাড, কোচবিহার, হুগলী, হাওডা, ১৪-পবগণা, বর্দমান 

প্রভৃতি জেলার জব্দের ধারে ও বহুদিনের পতিত জমিতে এবং বাগানে চাঁষ কবে। 

বর্ণন! সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বর্ষজীবী বা! অধিক দিনস্থাধী গুদ্ধাজাতীয উদ্ভিদ, ২-৪ ঘুট 
উচ্চ। এই গাছ দেখিতে বড মনোরম হয়। শিকড ব্ছ শাখাবিশিষ্ট, ধূনবের আভাযুক্ত 

পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ সবুজবর্ণ, টাটকা অবস্থায় পীতবর্ণ, গকক অবস্থায় ইহা ভিতর 

ফেঁখপরা এবংম্াাটির ভিতর অনেক ছোঁবডার মৃত শিক থাকে, শিকড ২ ফুট লব! হ্য। 

গত্র প্রা অপর চিতার ন্যাষ, পত্রের বৌটা ছোট । বহির্বান ছোট, গোলাকার, আঠীযুকত' 

ইহাতে লঙ্গালস্বি লাল দাগ থাকে । ৫-১০টা শির! বিশিষ্ট, উপবের অর্ধীংশ উল 

লালব্্ণ, প্রা গোলাপ ফুলেব গ্যায়, নিম্নের অর্ধাংশ ধৃমরবর্ণ ও লাল, একটু শ্বেতের 
আভাযুক্ত। শুঁটা আঠাযুক্ত ও চটচটে, গায়ে চট্চটে লোম আছে। বীজ গোলাকাৰ 

ও লঙ্থা, ইহাতে লক্ষাভাবে ৫টী ডোর! আছে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয। 

ব্যবহার্য অংশ £-মূল। 

মুলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার £_ইহার গুণ 2 265181108 এর মত, তবে ইহার 

গর্ভল্াৰ করিবাব শক্তি অধিক! 

0.0) 928860695 বলেন বক্তচিতার শিকডেব ছাল গুডেব সহিত পিষ্ট করিয়া 
ও চর্সে প্রলেপ দিযা তিনি ৩৪ শত রোগীব 81:5৫. (ফোন্ধ! ) তুলিতে কৃতকার্ধয 

হইযাছিলেন। ইহা! 020817055 এর স্থানে সন্তায় ব্যবহাব কর! বেশ চলে এবং ইহাতে 
জনন ও মৃত্রযনত্ররে কোন প্রকার যন্ত্রণা হয় না, সমান মাত্রায় ইহা উত্তেজক, অধিক 

মাত্রায় বিযতুল্য। দেশীষ লোকের! ইহা। ছানা গর্ভাীব করাষ, ইহাব শিকডের ছাল 

যোনিদেশ হইতে গর্ভীশয়ের মুখে দিলেই গর্ভআীব হইয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে প্রস্থৃতির মৃত্যু 
পর্যাস্ত ঘটিয়া থাকে । চিতার শিকডের লালাও আম নিঃসরণ কবিবার শক্তি 

আছে। দক্ষিণভারতে ইহার শিকড কুষ্ঠ এবং উপদংশ রোগেব দ্বিতীধ অবস্থায 
একটা মূল্যবান ওঁষধ বলিষ! বিবেচিত হয় (চা. [730 )। 

চিভার দুখের মত রস পাঁচডা রোগে স্ানীষ প্রয়োগ হয়। ইহীতে কষেবটা ধবলকুষ্ 
ব্বোগী একেবারে আরাম হইয়াছে (5/8:)| 
ইহার শিকড জননযনতের উপর বিশেষ কাজ করে এবং ইহাতে গর্ভপাত হইয়া যাষ। 

019898- জংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়-_ 

ুল-_তিক্ত, পিচ্ছিল, উত্তেজক, তৈলের সহিত মিশাইয়। গরম কবিয়া বাতে এবং 
পল্ষীঘাতে বাহ্ প্রলেপ হিসাবে ব্যবত হয়। এ সব ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগেবও 
ব্যবস্থা আছে। কুষ্ঠ এবং উপদংশ বোগের দ্বিতীষ অবস্থায় বিশেষ মূল্যবান গুধধ। 
দুগ্ধব র্--চোখের রোগে এবং পীঁচডার উপকারী । 

উড 



71৫. রিতা 8 ইত 150. 0৩৫ চ]) 8 হা%ু ডি 

২6, 9 0, 0 48] 3 865 5639 ১ চাঙা নল লু, 292, ভ০:£০ 439 

344. ০০৪৪০ 7০558 [42] (বুক্তচিতা ) 

[১ চা ইিতব5018 

01008--71097511/ আও, 

35, ঢু, 20৮55 উ্চছ। £ (বিড়) 
ভাষানুসারী নাম ৫__বিভঙদ, চৈত্া-তঙুলা, ক্রিমিহা_-সংস্ত; বিডঙগ-_বাংলা ; বাঁযবিডগ্ন, 

বাবিরউ২--হিন্দি; বলদদাল-_সিংভূম 3 বাবভিঙ_ মহারাষ্ট্র, বাঁবচীদ-_গুজবাট , 
বাযুবিডঙ্গ-_কর্ণাট , বাঁধুবিভন্বমু--তেলেগ্ড, বাধবিলং_-তামিল, বরগুকাব্লী-_ 
আবব ; হিমালয়েরী-_নেপালি। 

বিড় ক্রিমিহা চৈত্রাশু,লা! তগুনীয়কা। 
বাতারিস্তগুলা প্রোক্তা জন্ন্ী ঘৃগগ্রামিনী ॥ 
কৈরলী গহ্বরাইমোঘা কপালী চিন্রতগুল। 
বরা স্ুচিত্রবীজ! চ জন্তহ্ত্রী চ ষোড়শ ॥ 
বিড়ঙ্গা কট্রুষণ। চ লঘুর্বাতকফার্তিনুগ। 
অগ্বিমান্ধ্যারুচিত্ান্তি-ক্রিমিদোষবিনাশনী ॥ 

রাজনিঘ্টঃ) পিঙ্ল্যা দিব 

৬৬৯ 



নাঁমপর্ধায় £_বিড়দা, কিমিহা, সৈআআ-তগুল'। তগুলীয়কাঁ, বাতারি, তওুশা, জন্তরী, মুগ" 

গাঁমিনী, কৈরলী, গহ্বরা, অমোঘ), কপালা, [চত্রতগুল! বরা, সুচিত্রবীজ। অন্তুহ্ত্ী-- 

এই যোলটি নাম। 
গুণপর্যায় £__বিডগ্গা_ কটুরস, উ্ধবীর্্য। লঘুপাক, বাধু, ও কধনাশক, অগ্রিান্দা, অরুচি 

ভ্রান্তি ও ক্রিমিদোষ নীশক। 

জন্মস্থান £- পূর্ব ও উত্তববন্ধ, দ্িণভীরত, ব্র্ছদেশ, সিংহল ও চট্টগ্রাম 

বর্ণনা! £_বৃঙ্ষাবোহী নত! । ছাল ই ইঞ্চি, খসথসে, কাঠ ফিকে ধুসববর্ণ,ছিদ্যুক্ত, এই 

লতা। সক প্রশাখাগুলি বাব! গাছে চডিযা থাকে। শাখা লগ্বা। বিশ্তুত, প্রশাথাগ্ুল 

অবনত, গৌলাকার ও লঙ্বা। নূন শাখাগুলিব ছাল শ্বেতবর্ণ, মহুণ ও 

উজনন। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, বেটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ গরু, গৌডার দিক গোলাকাব, 

পত্রেব উভয় পিঠে স্ঘলৌম আছে। ভিতরের পিঠেব লোম শ্বেতবর্ণ ফুল ছোট, উ 

ইঞ্চি, একটি পুশ্পদণ্ডে অনেক হয, হরিপরাভ পীতবর্ণ ; শ্বেত ও নরম লোমে আবৃত। 

পুপ্পদণ্ড উচ্চ ২ ফুট লগ্ঘা। পুংকেশর ৫টি, সবল। ফল $ ইঞ্চি, প্রা গোলাকার! 

পাকিলে কৌকডাইযা যাঁষ। বসন্তে ফুল হয ও বর্ধায় ফল পাকিষ! থাকে । 

ব্যবহার্য অংশঃ----ফল, বীজ। 

বৈদ্তকে বিড়ঙ্গের ব্যবহার । 

চরক :- ক্রিমিরোগে বিড্গ-ক্রিমিহর ভেষজেব মধ্যে বিড শ্রেষ্ঠ (্থঃ ২৫ অঃ)। 
নুরন্ত £ রসায়নার্থ বিডঙ্গ__ষটিমধচূ্ণ সহ বিড্চূ্ণ শীতল জলেব সহিত গান করিষা 

পশ্চাৎ শীতল জল পান কবিবে। এইকপ একমাস কাল প্রত্যহ সেবন কবিবে। মধ 

পরিপাক প্রাপ্ত হইলে অলবণ অল্প স্েহা্বিত মুদ্গামলকীর বৃষ এবং প্রচুব গব্য স্বৃতসহ 
অন্প ভোজন কবিন্ে। ইহা! অর্শোদ, ক্রিমিনাশক এবং মেধা ও স্মৃতি বর্ধক | এই বিজঙ্গ 

বাধন মাঁে মাসে একবার মাত্র সেবন করিলে শতবর্ষ আধু অভিবদ্দিত হয 

(চি ২৭ অঃ)। 

বঙ্গমেন £--আর্দীবতেদকে বিডদ-_বিডঙ্গ ও রুষ্তিল সমভাগে লইয়া চূর্ণ কবিবে। হরণ 
বনত্রপৃত করিযা৷ নসত গ্রহণ করিলে “আঁধকপালে” নিরত্তি পাষ (শিরোবোগ চিঃ)। 

মনগ্রস্থাংশের ওঁবধার্থে ব্যবহার :_-বিডঙ্গ ক্রিমিনাশক, পেটফণপ| নিবারক, অগ্্রনোষ 
নাশক, পাকস্থলীর ক্রিমিনাশক, অজী৭/ও চর্দরোগে হিতকর (798৫:)। 
হাকিমের! ইহাকে ফিতার ন্যায় ক্রিমিনাশক ও বিরেচক বলিয়| বিবেচন। করেন 
(05200 )1 

দ্গিণভারতের ও বে গ্রেপিডেলীর লোকেরা ইহা ফিতার স্ায কিমি নষ্ট কবিবার 

৬৭৪ 



জন্ঠ ব্যবহার কবে এবং ইহা অতিশয় মূল্যবান বলিয়া জানে। মাত্রা বালকের 
পক্ষে চা খাইবার চামচের এবং পৃ্ণবয়স্কের পক্ষে মাঝারী চাঁমচের এক চামচ গুঁভা 
দিনে ২ বার সেবন করিতে হয। এই ধধ খাইবার পূর্বের রোগীকে জোলাপ দিতে 
হয | সাধারণ লোক ইহার কয়েকটি ফল দুগ্ধের সহিত ছোট ণিশুকে প্রয়োগ করে। 

ইহা পেটফণপা নিবাবক বলিযা অন্থমিত হয (10570 )। 

বিডদ্দের ব্মনকারক গুণ নাই (75৮:)। 

একমাত্র! বেড়ির তৈল (০59০: ০) খাইবার পর ১ তোল! পরিমাণ বিড়ঙ্গের গুড! 

ঘোলের সহিত খাইলে পরদিন প্রাতে ফিতার ন্যায় ক্রিমি বাহির হুইয়৷ যায় 
€5010092 তাত ) 

1959: :-_-সংদ্ষিপ্ত গুণপরিচয় ₹_ 

শু্ধফল-_ত্রিমিনাশক, উত্তেজক, ব্লকাঁবক, বসাঁয়ণ, কীকাডাবিছা এবং সর্পবিষে 
উপকারা। 

শুক্ষফলের কন্ক-_ন্বরঃ উরঃরোগ এবং চম্ম'রোগে হিতকর | 

মূলের ক্কাথ-_কাস এবং উদবাময়ে উকাবী। 

মন্তব্য £_চরক তৃত্তি, কুষ্ঠ, ক্রিমিন্ন ও শিরোবিরেচনোপগ বর্গে বিড্গ পাঠি করিয়াছেন। 

সুশ্রন্ত বলিযাছেন__বিডদ্ের তৈন শিবোবিরেচক (চিঃ ৩১ অঃ)। চাঁরক তৈল- 
যোনিবর্গে বিডঙ্গের উল্লেখ নাই (স্. ১৩ অ)। 

আর্ত বিডঙস্বরস, সিগ্ধ ও মৃত্রকর এবং মুদুবেচক। চিরজাত কে্ঠবন্ধে এবং তরুণ 
কামবিশেবে (4০865 09011155 :0000105 ) ব্যবহার করা হয়। আখানহর 

ও বাধুনাশক বলিষা* বিগ গ্রহণী এবং আখান রোগে ব্যবহৃত হয়। রসায়ন বলিয়। 

ইহা বাত এবং বিবিধ চর্মরোগে মেব্য। দীর্ঘকাল বিড্দ মেবন করিলে মূত্র কটু ও 
বক্তবর্ণ হইয়1 থাকে। 

চা ১ [তে ঢ 133) 806 15) 61207 ১ নোটের & 929৮১ নু, তন, 

01,€577. 

8:০৮, 9 [5 515, 20, চা [55862 0505001 2, 349 ; 8. 05 

25649. 
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345, চ50006]18 12565 চা, (বিড) 

0, ১46077&04ঘা, 

(32005--400749 11019. 
346. 4-580055 785. (জপেটা) 

ভাষান্ুসারী নাম ঃ--সপেটা__বাংলা ; সপেটা-_হিন্দি; চিকানি_-বোষ্ে, সিমাই- 
এনুপ্লাই--মান্রাজঃ  লিমাই-এল্লাই_-তামিল; সিম্ঞগপাতেলেণ্ড; সিমাই 
এলাগ্লাই__যালয়। 

জন্মস্থান :--আদিম বাসস্থান, দক্ষিণ আমেরিকা । সমগ্র বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয়। 
হাঁওডা, হুগলী ও ২৪-পরগণার বাগানে রোপিত আছে। 

বর্ণনা! মাঝারি বৃষ্ষ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। সপেটার কাষ্ঠ মালের আভাযুক্ত যুব, শত 
ইহার গ্ঁডিতে লধাভাবে কাটা কাটা দাগ আছে ( 08015 )। পন্র উজ্জল, লগ্বারুতি, 
৩৬ ইঞ্চি। বৌটা অবনত, ২-১ ইঞ্চি বা ফুল ৬টি পাপংডি বিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ। 
পুংকেশর ৬টি এবং গর্ভাশয়ে ৬টি পরদা আছে। ফল কমলালেবুব মত ব্ড। কখন 
কখন ইহা অপেক্ষা ছোট হয়। ফলেব খোসা খসথসে, ধৃূনববর্ণ ও পাঁতলা। বীজ ৫টি 
কিঘা অধিক থাকে। ই ইঞ্চিলঙ্া কৃফবর্ণ আত! বীজের ন্তায় এবং উজ্জল 
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্রী্ষকালে ফুল হয়। কল শীতকালে পাকে । এই গাছ আমেরিকা দেশ হইতে ভারতে 
আদিয়াছে। পেটা খাইতে অতি মিষ্ট বলিষা অনেকে বাগানে চাষ করে। পাঁকা ফল 
একটু মজিলে বেশ মিষ্ট হয়। 

ব্যবহার্ধ অংশ £__বীজ ও ত্বক্। 
মূগ্রন্থাংশের ওঘার্থে ব্যবহার £__সপেটার বীজ মৃহ্ুবিরেচক, মৃত্রকব , গাছের ছাল 

বলকারক ও ভ্বরনাশক, সপেটার ফল গলিত মাথমে সমস্ত বাত্রি ভিজাইয়া গ্রাত- 
কালে খাইলে পৈত্তিক ম্থর নিবারণ হয় (7050100)। ইহার আঠা হইতে 306৮৭- 
13905 উৎপাদিত হয় । 

319558:5- অংক্ষিণ্ত গুণপরিচয় 

ফল : _পিস্তবিকারজনিত বোগ ও জ্বারের প্রতিষেধক | 

ছাল; রসায়ন ও জরদ্ন। 

বীজ :- গ্রশ্রাবকাঁরক। 

[ঢ16--10015 & 8990, [১], 2050 01 ৮579 

346, £০ও 587০6 [কথ (সপেটা ) 
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02005 -3.991&. এ পাঠা 

97 8. 15720]18 208৮ (মহুয়া ) 

ভাষানুসারী নাম £_শধৃক-_সংগ্বত ; মহুয়া, মউল-_বাংলা , মহয়াহিনি ; বো
হাচানৃক্' 

মোহরক্ষণ মহারাষ্ট্র; অহডো_গুজরাট ॥ মহইপ্লে_বর্ণাট ; কটইশ্পি-তাষিল ? 

ইগা, পিয়া তেলেগু; ইরিপ্রা যায়| 

যধুকো মধুরৃদ্দঃ স্তাৎ মধুীলো মধুঅবঃ 
গুড়পুণ্পো লোগপুণ্পো বানপ্রন্থ্চ মাধব ২1 

মধুকং মধুরং হীতং পিত্তদাহশ্রমাপহম্। 
বাঁতনং জন্াদৌ নং বীর্ধযপুর্টিবিবর্দনম্ ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। আত্রাদিবর্গ; 

নামপর্যায় £__যধুক, অধুবৃক্ষ। মধুগীল। ( মধুপুষ্পগর্ড যাহায় ) সধুতব, গুডগুষ্প, লোখপুষ্প 

বানগ্রস্থ (বনৈকদেশে জাত ), মাধব-_-এইগুলি নাম। 

গুণপর্ধ্যায় £_মধুক-মধুর বস, লীতবীর্ধ্য, পিত্ত দাহ ও অ্রমনাশক। উহা বাহুকারক। 
ক্রিমিদোধনাশক। বির্ধ্য ও পুষটিবৃদ্ধি কারক | 

জগান্ছান £- মধ্যভারত, পশ্চিমঘাট, কুমাধুন, হুগলী, পাতাল পরগণা, বাকুডা, মেদিনীপুর, 

বর্দমান জেলার জঙ্গলে জন্মে । বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুব | 

বর্ণন! +__পত্রাচ্ছা্দত ৪০-৫* ফুট উচ্চ বৃঙ্দ, শরৎকালে পত্র পডিষ! বায় । হায় গুঁডি চোট, 
ও গোলাকার । কচিপাতা ধূনরবর্ণ, শক্ত লোমবুক্ত। ছাল ২ ই্চি পুর, ধূঘরবর্ণ এবং 
কৃফ্বর্ণ। ছাঁলে কাঁটা কাটা দাগ আঁছে। ভিতবেব কাঠ ঈঘৎ লাল ও শ্বেতবর্ণের 

আভাযুক্ত। গাছে অনেক শীখাপ্রশাখা হয়। পত্র ৫-১ ইঞ্চি লা, লঙ্কাকৃতি, মাথা 
বসা, পত্রের শিরা ১০-১২টি থাকে, বেটা ১-১২ ইঞ্চি। পুষ্পন্তবক উ ইঞ্চি ল্!। 
খেভবর্ণ, নরম ও নিষ্টরসধুক্ত | বহির্বান € ইি* গোডায় বিভক্ত | পুকেশব ২৪- 
২৬টি, ভ্্রীকেশর দণ্ড ১ ইঞ্চি কিছ্বা অিক লদ্দা। ফল গোলাকার, শদযুক্ত, সবুজবর্ণ 
১-১ ইঞ্চি লম্বা; পাঁকলে পটলের ন্তাঁর় গীতবর্ণ হয়। যলে ১-৪টি বীজ থাকে; 

বাঁজ ২১ ইঞ্চি লম্বা শ্রীন্মকালে ফুল হয় এবং ভাব্র-আহিন মাসে ধল পাকে! 
ব্যবহার্য ভংশ ;__দুল, ফল, পত্র ও ছাল। 

বৈপ্তকে মধুকের ব্যবহার! 

চরক +-(১) রক্তপিস্তে সৃককৃক্ষা-_মধকত্থকের অন্তর রদিতী স্ৃতধুযোগে 
সেবন করিবে (চিঃ৪ অঃ)। (২) গ্রহ্ণীতে মধৃকপুষ্প-_মধৃকপুশ্পের রস মৃত্পাত্রে 
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জাল দিয়! গর্ধ'বশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে উহার ই অংশ মধু মিশ্রিত 
করিয়া আবৃতমুখ মৃৎপাত্রে একমাস রাখিয়া! দিবে। এই আসব পাঁন করিয়া গথ্য 
সেবন করিলে গ্রহ্ণীদোষ জয় করা যাঁষ (চিঃ ১৯ অঃ)। 

ভাবপ্রকাণ £_হিষ্কায় মধুকপু্প--মথুকপুষ্প মধুঘৌগে উত্তমরূপে পেষণ পূর্বক নগ্ত গ্রহণ 
করিলে হিক্কা গ্রশমিত হয় ( হিকী চি: )। 

ঘূলগ্রস্থাংশের ওষদার্থে ব্যবহার 2-__ম€কেব ফুল হইতে একপ্রকার য্ প্রস্তত হয়। উহা 
উষ্ণ ক্্ধাবৃদ্ধিকাঘক | ইহা “রাম্ নামক মগের সমান। এদেশে মহুয়ার মগ্ধ অধিক 
পরিমাণে বাবহত হয, বিশেষত; সাওতাঁগ গরগণা ও বাঁকুড়া গ্রভৃতি স্থানে হার 

মধ বছ পরিমাণে ব্যবহৃত হয। মহ্যার মছ্য অভিসার ও গ্রহণীবোগে হিতকর | 
ইহার ফুপেব কাথ চিনিব সহত পাঁন কবিলে, পিপাসা, গাত্রদাহ, কাস ও শরীরের 
জডতা বিনষ্ট হয় এবং ইহার তৈল শিরঃগীড়া, বাত ও চর্মরোগে বাবহত হয়। 

পাঁকা মহয়া ফলের বীজ পেষণ করিয়া! তৈন বাহির হয়। উহা অতিশয় ধন। 
যেখানে মহয়৷ গাছ জন্মে তথাকার গরীব লোকের! ইহার তৈল জালানী ও রন্ধন 
কাধ্যে ব্যবহার করে। ইহার তৈল গ্রথমে শ্বেতবর্ণ দেখায় পরে গীত ও ঈষৎ হরির 
বর্ণ দেখায়। নারিকেল তৈলেব গ্যাষ ইহার তৈল শীতকালে জিয়া যায় এবং 
শেতবর্ণ দেখায়। সীওতালেরা মহুষা ফুলেব রুটি তৈরারী কবি খায় এবং সক্ধিবাতে 
ইহার প্রলেপ ব্যবহার কবে। ম্হয়ায় ফুল খাইলে মততা আদে। ইহার ফুল 
শিক, বলকারক ও পুষ্টিকর গাহাডী লোকের ইহার তৈল চর্দরোগে ব্যবহার 
করে। ইহা স্বতের সহিত দেওঘা চলে | ছালের ক্াথ উগ্র ও বগ্রকারক 
([35106)। 

0 ০: বলেন ইহাব তৈপ গায়ে যাখিলে পাঁচভা আরাম হয়। মহ্য়ার 
ফুল সর্দিতে ব্যবহার হয়। 
মহয়! উত্তেক, শীস্তিকর, উষষবীর্য, ধাবক ও বলকারক। ভা: উদয় টাদ দত বলেন 
যে ইহা “রাম অপেক্ষা পাক্স্েৰ কম ক্ষতিকারক এবং শরীরের পুর পক্ষে 
8৪৫০-এর মমান। ম্হয়া। হইতে অনেক শক্তিকারক উষধ গ্রস্ত হ্য়। 
মছ্মা ফুল, গামার ছাল, বুক্তচন্দন। উশীর মূল (2১505090800. 710:708005 ), 
ধনে, কিদূমিষ্ এইগুলি সমপরিমাণ লই কাথ প্রন্তত করিবে, পরে ইহার সপ্ত 
চিনি মিশ্রিত করিয়। ব্যবহার কৰিলে পিপামা, গাত্রনাহ, ুচ্ছগ এবং শরীরের 
জ্ডতা নষ্ট হয় (শার্দধর)| মহ্যার তৈল মাথায় দিলে মাথাধরা আরাম হয়। 
মছয়ার খইল বমনকাঁয়ক | 

01995৪৮--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ 

ফুল ইহা হইতে একপ্রকার সক প্রস্তত হয় উহা! সঙ্ষোচক, রসায়ন, ুধাবৃদ্ধিকারফ, 
দ্ি্কর, বলকারক, ধাতুশোধক | 
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ফুলের কল্ক--ফাসে উপকারী | 

শুকফুল-_-একশিরা? রোগে অনুলো হিসাবে দেদরূপে ব্াবন্ৃত হব এবং দ্বৃতে ভাজি 

অর্শ বোগে বাবহারে উপকাব দর্শে 

ছাঁলের কন্ক__সহ্বোচক এবং বসাষন। মহন্ত বিষ। 

মন্তব্য :-চারক স্বারবতৈলযোনিবর্গে মধৃক পঠিত হইয়াছে (কু ১৩ অঃ)। সুত্র 
বছিয়াছেন -“মধ্বকাণ্ররধ্যপলাশতৈলানি কষপিত্ত প্রশমনানি” (ম্থঃ ৪৫ অঃ) 
চারক আসবযোনি পুষ্পবর্গে মঘূক পঠিত হুইয়াছে। 
মৌয়! ফুলের রস রসাষন এবং গণ্মালা ও বাতে প্রশস্ত । ইহার পুষ্প পৌষক, বলা, 
ন্গিষ্ধ অগিচ মাদক । ইহার তৈল খিব.পীডা, ক্ষত, বাত এবং হুত্তপদাির সক্কোচে 

এবং চর্মরোগে প্রয়োগ কর! হুয। 

চ1৪ 86৫9. চা] ৪51 2 চে বু ও 015 48250) 100. 0150, 21. & 580. 

০ ঘি [51005 544 3 005 ঢং], 25526780510 649; 1050500]5 
115 354 

347888518 18060115 7২০৯৮, (ম্হয়া ) 
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348. 8. 10060175142. ( জলমহুয়া ) 

ভাঁষামুসারী নাম £--জলমধৃক--সংস্কত, জলযহুযা--বাংলা , মহ্যা-হিন্দ, ইলুপপা্, 

কাঠ, ইলুগি- তামিল , ইন্সি, উরিইগ্গা-- তেলেগু; ইতিগরা_-মাঁলয় ; মউঘা-_বোথে। 

অন্ত! জলমধুকে। মলেযা দীর্ঘপত্রকো মধুপুষ্পঃ। 

ক্রৌনরপরিয়ঃ গতগ্রঃ কীরেষ্টো গৈরিকাক্ষম্চ ॥। 
জ্েয়ে। জল্মধুকস্ত মধুরে ব্রণনাণনঃ। 

বৃষ্যো বান্তিহরঃ গীতো৷ বলকরিী রসায়ন ॥ 
রাজনিঘণ্টঃ। আজ্ঞা দিবর্সঃ। 

নামপর্ধ্যার় ৫-_জলমধৃক, মঙল্য, দীর্ঘপজক, মধুপুষ্প, কষৌনরপ্রিয, পতন, কীরেষ্, গৈরিকাক্ষ_ 
এই কষটি নাম। 

গুগপর্ধ্যায় ৫-_জলমধুকষ-_মধুররসঃ ব্রণনাশক, শক্রজনক, শ্রমনাশক, শীতবীধ্য, বলকারক 
এবং রসায়ন। 

জন্মস্থান £__কঙ্কন, মালাবার, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ * পূর্বব ও পশ্চিমঘাট, সিংহল, 

বোটানিক্ গার্ডেন, িবপুত্ন ৷ 

বর্ণনা £--৪-৫০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ 1 পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লহ্বা এবং ১ ইঞ্চি চওডা, পের শিরা ১২টি; 
বৌটা ১-১২ ইঞ্চি লম্বা প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে একটি ফুল হয, ফুল শ্বেতবর্ণ, একটু বক্ত ও 
মোটা। বিবাস উই ইঞ্চি, ডিথ্বাকৃতি। ইহাঁব পাপভি ৬টি, ১-২ ইঞ্চি, শক্ত লোমধুক্ত। 
পুংকেশর লোমযুক্ত। ফল ডিহ্বাকৃতি, বড নারিকেল ফুলের হ্যাঁঘ | পক্ক ফল গীতবর্ণ, 

ইহাতে শীদ আছে। ফল খাওয়া যায়, ফল মিষ্ট। ফলে একটি কিনব দুইটি বীজ 
থাকে, কখন ব! ৩1৪টি থাকে । ইহাঁব ফল মহুযার ফল হইতে কিছু ভিন্ন, ফল অধিক 

পরিমাণে জন্মে। কর্দম মিশ্রিত পলিমাটিতে ইহা ভাল জন্মে, এই কারণে ইহাব 
সংস্কৃত নাম জলমধূক। নভেঘ্র হইতে জান্যারী মাসে ফুল হয, গ্রায ছুইমাঁ পৰে 
ফল পাকে। 

ব্যবথা্ধ্য অংশ £-ফু্, বীজ ও তৈল 

মূগ্রচ্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার £__জলমধূক ধারক ও গাঁচডার গক্ষে ছিতক। মহয়াঘ 
মত ইহার ফুম হইতে মন্য গ্রস্তত হয় এবং বীজ হইতে তৈল পাঁওষা যায। ম্হয়াষ 
বীজ পেষণ করিলে তৈল বাহির হয়, কিন্তু এই মহুধার ফুল হইতে চোয়াইণা তৈল 

বাহির হয়। এই তৈল চর্রোগে হিতকর। ফু মৃদু বিরেচক। উহার আঠা বাতের 

পক্ষে হিতকর ধধধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাঁলের ক্কাথ পাঁচভার পক্ষে হিতকর | 
ইহা হইতে তৈল ও ম্চ উভয়ই গাওয়া বায়। 

ঙ৭ 



৫1095 সংক্ষিপ্ত গুগপরিচন়্ £__ 

গাছের ছালের কক্ষ ._পগ্চোচক, প্ি্ঠভাকাঁরক, উত্তুনের বীজনাশক 
ফুল--বিবে5ক, মঞ্ষোচক, ফ্রি মিনাশক, সর্পবিষে উপকারী, মতম্তবিষ 
বীজের তৈন্ :_চর্দরোগে বিশেষ উপকারী | 
ভাঠার মভ রদ :-বাতে উপকারী। 

1 --100 107 61477 350৫, ছা], 951১ 6,423 [যোপাছো & 389৫. এ, 

11160. 7.0, 581. 

2৫£-, 9, 17 207 54471 03025 পদ 2 523 আহত 56৮0, 415, 

রর 
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348, 89858 10076160118 11201, €(জলমহুয়) 

(৪০০৭--]170030193 [48 
389 14. 6167081 ]40], বৈকুল) 

ভাষাদ্মদারী নাম £-বকুদ--পংস্কত; বকুল-_বাংলা ; মৌলমিরী, বহুত-_-হিন্দি; বকুঠ$ 
-+মহারাষ্ট্ ১ বৌলনরী, বরশোনী--গুজরাট , করক--বর্ণাট ; মোগদম্, ম্যাগিলম্ তামিল; পোগডচেটুং ভরুনাধুং পগাদা-মা্-_ভেলেগু। ব্ল__কক্ষন , বকুল মালিয়ঃ বউড়-কড়ি -উড়িত্ত]। 

৬৭৮ 



খকুলস্ত সীধুগ্ন্ধঃ সত্ীমুখমধুদোহলম্চ মধুপুষ্পঃ। 
স্বরতিদ্রমিরানন্থঃ স্থিরকুন্ুমঃ কেসরম্চ শারদিকঃ ॥ 
করবঃ লীধুসজ্ঘ্ত বিশারদো  গৃপুষ্পকো ধন্বী। 
মদনে মগ্ামোদম্চিরপুষ্প্চেতি প্তাদশসজ্ঞঃ ॥ 
বকুলঃ লীতলে ৃঠে। বিষদৌষবিনাশনঃ। 
মধুরশ্চ কষায়ম্চ মদাঁ্যো হর্ধদায়কঃ ॥ 
বকুলকুন্ুমং চ রুচ্যং ক্ষীরাচ্যং সুরভি লীতলং মধুরম্। 
ন্লিগ্ধকষায়ং কথিতং মলপংগ্রহকারকং চৈব ॥ 
রি রাজনিঘণ্ট,ঃ। করবীরা দিব 

নামপর্য্যায় : বকুল, সীধুগন্,শ্রীমুখমধুদোহল, মধুপুষ্প, স্থরভি, ভ্রমরাননদ, স্থিরকুদ্ধম, কেমর, 

শারদিক, করক, সীধুজ, বিশারদ, গৃঢপুষ্পক, ধর্বী, মদন, মগ্ভামৌদ, 'চিরপুষ্প_এই 

সতেরটি নাম। 

গুণপর্য্যায় $--বকুল--শীতবীধ্য ত্বত্ত, বিষদোৌধনাশক, মধুর বৃ, বিপাকে কষায় বল, মদাঢা 
এবং হর্ধদায়ক। 

বকুল ফুল__রুচিকারক, ক্ষীরাটা, সুরভি, শীতবীধ্য, মধুর রস, বিপাকে মধুর কযাষ 
রস, এব: মলমংগ্রাহক বলিয়৷ কথিত আছে। 

জপস্থান পশ্চিম ঘাটের জঙ্গলে জন্মে * বর্মা, সিংহল, বঙ্দদেশের বাস্তব ধারে ও বাগানে 
রোপণ করে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর । 

বর্ণনা £_-৪০-৫* ফুট উচ্চবক্ষ। ছাল গীচ ধৃববর্ণ, ফাটা-ফাটা। কাষ্ঠ শক্ত ও ভারী, বাহিবের 

কাষ্ঠ লান্সের আভাযুক্ত ধৃমরবর্ণ , ভিতবের কাণ্ঠ গাঢ লালবর্ণ। পত্র ৩২ ইঞ্চি লঙ্কা, ১$ 
ইঞ্চি চওডা, গোড। বিষম চতুভূর্জাকৃতি। বোটা উ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধ- 
যুক্ত। শুষ্ক হইলেও বহদ্দিন সৌগন্ধ থাকে। বহির্ধবাস ৮ ভাগে বিভক্ত, ৪ ইঞ্চি, শক্ত 
লোমযুক্ত। পাপডি ১৬-২০টা, লথবাক্ৃতি, ২ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ। শক্ত লোমযুজ। 
পুংকেশর ৮টি, সু, করাতের ন্যায় কন্তিত। ফল 3-১ ইঞ্চি, ভিষ্বাক্কতি, ফলে একটা 

বীজ আছে। গীতবর্ণ, কথায় ও আঠীযুক্ত। বকুলের আব একটি নাম ভ্রমবানন্দ। 
গ্রীষ্মকালে ফুল ও বধার পরে ফল হয়। 

ব্যবহাধ অংশ 3-ত্বক্, শাস, বীজ। 

বৈগ্ুকে বকুলের ব্যবহার। 
চত্রদন্ত ₹$১) চলদন্তে বুল ফল-_বকুল ফল চর্বণ করিলে চলিত দত্ত শক্ত হয় (দস্তরোগ 

-চ)। (২) চলদন্তে বকুনত্বক্__বকুলত্বকের ক্কাথে 'পপুশচ্ণ্, মধু ও ঘ্বৃত মিশ্রিত 
করিয়। আলোড়নপূর্বক কবল করিলে, চলিত্ন্ত স্িত্ব গ্রাপ্ত হয় (ঘস্তবোগ-_চিঃ)। 

৬৭৯ 



মূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার *_ ক্ছনদেশে ইহার ফুল ও অপক্ক ফলের কাথ ছারা শত 

ধৌত করে । 

[0210:50 লেখক বলেন যে, ইহার অপক্ক ফল ও বীজের ধারকতা শক্তি আছে। 

ছালের কাথ ধারক বলিযা গ্রৈশ্সিক শ্রাবে, মূত্র ও মৃত্রনালীর এবং মুখের ঘায়ে ঝাবহত 

হয়। তিনি বলেন যে, ইহার শুক ফুলের গুঁডার নম্ত লইলে 40,৮81) নামক নাঁসারোগ 

আরাম হয় । এই রোগে অতিশয় জর হয়, মাথা ধরে, গলায়, স্বন্ধে ও শরীরের 

অপরাপর স্থানে অতিশয যন্ত্রণা হয় (19000 )। 

বালকদের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহার বীজ চূর্ণ করিযা! মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্টবনগ 

আরাম হ্য। ইহার ছাঁলেব কাথ ধারক ও বলকাঁরক। বকুলছালের ক্লাথে লালা 
বাহিব করিবাঁব শক্তি আছে (190. 9, টব. ইঞ্চত্)| বকুলেব ফুল চোলাই করিয়া 

দক্ষিণভারতেব লৌকে ব্যবহার করে। ইহা উত্তেজক এবং মৌগম্ুক্ত ( চ138:া) 

[00.)। 

পাকা ফলের শস যিষ্ট ও ধারক ) ইহা পুরাতন রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর (৬/8:)। 
বকুলছালের কাথে, মধু ও দ্বত মিশ্রিত করিয়া মুখে কুলি করিলে শিথিলাস্ত বসিয়া! শক্ত 
হয় ও দাত দিয়া বৃক্ত পড। বন্ধ হয়। 

বকুলছালের মধ্যভাগ শুষ্ক ও গুঁ'ড| করিয়া দিবসে ৩৪ বার ৫1৭ দিন ধারয়া ধাতে 

লাঁগাইলে দীতের গোডা শক্ত হয় ও নডা দাত আরাম হয। বকুল, বট, অশ্বখ, পাবুড় 

ও যজ্্রডমুরের ছালের ক্কাথ দ্বার কুলি করিলে মুখের ক্ষত আরাম হয়। 

শু বকুল ফুল চূর্ণ নাকে নন্ত লইলে নাক দিয়া গ্রচুর গ্লেশ্সা বাহির হইয1! কফজনিত বর 

ও মাথাধরা আরাম হয়। 

বকুলব'জ ১ তোলা, হস্তিদন্তের গু'ড়া ৩ তোলা একত্র পোড়াইয় গুহগ্ধারে ধূম দিশে 

অর্শজনিত বত্তআ্রাব আরাম হয়। 

বকুলের ছাল অথব| বকুলধীজের শ'?স দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বৃশ্চিক দংশনের দ্বালা 
আরা হয়। 

বকুলব'জ ৩টি, কাকৃরোল বীজ ৩টি এবং উক্ত পরিমাণ নীলবং ১ সমুদ্রফেনা। শঠ, পিগুল' 

লব, দারুচিনি, বসগিন্দুর ও ধানীলঙ্কা ২টা, একত্র বাদি হকার জলের সহিত বাদীয়া 
প্রলেপ দিলে কর্ণমূল প্রদাহ ও কর্ণমূল ফোল। আবাম হয়। 
বকুলছাশ, আদা, পান, পেযাজ, সৌড1 ও খেশারীর ডাইল সমভাগে লইয়া টাটকা 
গোমূত্রে বাটিয় ফোডায় প্রলেপ দিলে ফোঁভ। ফাটিয়! পুঁজ বাহির হইয়া যাঁয়। 
বকুনব'জের শীস কীজিতে বাটিয়৷ তিল তৈলের সহিত ফুটাইয়া মন্তকে ও কপানে 
লাগাইলে উন্মাদ আরাম হয়। 

01৩5 2 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়-_ 
, ছালা ২ পঙ্কোচক, বশায়ন, জ্বরে উপকারী । 
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পাতা 8 সর্পদংশনে উপকাবী। 

পাঁকা ফলের খোষ। ৪-সঙ্কোচক, পুবাতন আাশযে বিশেষ উপকাবী | 

বীজ-_বালকদেব কোষ্ঠবদ্ধতায, বীজ চূর্ণ করিয়া মত্দঘারে গুবেশ বরাইলে কোষ্ঠব্দত। 
আরাম হয়।_ 

মন্তব্য :--বকুলের কোমল শাখা, গজ এবং পত্রবৃন্ত ভাজিলে আঠা বাহিব হয়, কিন্তু ইহা ক্ষীর 
বৃক্ষেব মধ্যে গঠিত হয নাই। চরক-_আসবযোনি ফলবর্গে বকুল পাঠ কবিযাছেন 
(সঃ ২৫ অঃ). বকুলক্কু চূর্ণ মল সংগ্রাহক। 

ম1৪--৬7121, 10৭ 6158 7 86৫05 1, 8515 640 3 বপাঞা 8 টি এ 
2160. 0] ৮. 589. ৪ 

ঘি সিবু) 15548 ) 2০8১০ ঘন 8 236 5 80515164913 চ80 নুন, 
233, 

রর ত্য 

১.১ 
১৯৮১০ 

349, 21100050993 61917 [30, (বন্কুল) 

350. আ[. ৪07 142 (খিরনী) 

ভাঁষান্ুদারী নাম :_তনবৃনত, ক্ষিরিকাঁ মস্ত; খিরনী--বাংলা ; খিরনি-_হিন্দি; 
কৌকি- মহারাষ্ট্র; পালাই_-তাঁমিল? ম্নিলাক্কারা--মালয় , খিবুনি--বোদ্ে। 
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্রীরিণী কাঁ্চনক্ষীরী রর্ধনী কট,পর্ণিকা। 
ভিজদুদ্ধী হৈমবতী হিমদুগ্ধা হিমাবতী। 
হিমাদ্রিজ। পীতদুগ্ধা যবচিঞ্চা হিমোস্তবা। 
হৈমী চ হিমজা! চেতি চতুরেকগুণাহরয়া ॥ 
ক্ষীরিণী কটুতিক্ঞ। চ রেচনী শোফতাপনুণু। 
ক্রিমিদৌষকফদ্ী চ পিতজরহর! চ সা॥ 

রাজনিঘনটঃ। পর্গটা দিব । 
নামপর্যযায় £-ক্ষীরিণী, কাঁফনকীবী, কর্ষণী, কটুপ্িকা, ভিজদুগধী, হৈমবতী, হেমছৃষ্া, 

হিমাবতী, হিমািজা, পীতগ, যবচিচা, হিমোস্তব", হৈসী, হিমজা-এই চৌদটা 
নাম। 

গুপপর্ধযায় ₹-্ষীবিশী__বটুতিক্রবগ, বিরেচক, শোখেব তাপনাশ কারক। ক্রিমিদোধ, 
কফদোষ নাশক ও পিতজরনাশক। 

জনন্থান £_যূলভান, লাহোর, বরঘ। রডুগিরি, হসিয়ারগূর, গুজরানওযালা , বোটানিক্ 
গার্ডেন, শিবপুর । 

বর্ণনা ই_বৃহৎ বক) গতর ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোটা কখন কখন সর হয়। ডি্বাৃতি, 
ঘট লৌমযুক্ত, পত্রে নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ। বৌঁট! ১-১২ ইঞ্চি । পুষ্ন্তবক ইঞ্চি ৷ 

+বিহি্ধাস টা, উ ইঞ্চি, ভিছাকুতি ও ধৃদবধর্ণ। গাপডি ১ ইঞ্চি দ  পুংকেশর ৬ ৮টি, 
করাতেব স্যায় কিবা বিভক্ত। ফল $-১ ইঞ্চি গোলাবার, মহুণ। ফলে বৃষধব্ণ, মহণ 
বীজ এগটি থাকে। বগস্তে ফুল ও ফল হয। ফল জলগাহিয়ের মত, পাকিলে 
গীতবর্ণ হয়। 

ব্যবহার্য অংশ :--বীজ, ফল, শিকড এবং ছাল। মাত্রা- পত্রকন্ক ১-৪ আনা। 
মতপ্র্থীংশের ওধধার্থে ব্যবহার 8 উঠিলে বীজ গুড! কথিয়! দেওয়া হয়। ইহার 

অর নাশক ও বলকারক গণ আছে। বীজ উগ্র, ইহা বৃষ্ঠ রোগে প্রয়োগ বা হয় এবং 
ইহার ক্রিমিনাশক শক্তি আছে (7384020%6] )। ফল অতিশয় মিষ্ট, গাছের 
আঠা কানের বেদনা ও গলার বেদনায ব্যবহৃত হয় (02. ঢ1:500) )| 
শিকডের ছাল ধারক। পত্র পেখণ কবি! হরি! ও আদার সাইত ফৌডাষ গুলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়! যাঁয় (এড )। 
ইহা একটি বলকারক উধধ, কাস ও শ্বীসনালীর গ্রদাহে ব্যবন্থত হয়। 
ইহার বীজের প্রলেপ দিলে গর্ব হ্য়। 
খিরনী ফন ও কয়েতবেল একত্র পেষণ কবিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের মেচেতু 
আরাম হয়। 

৬৮ 



ডগা + সপ্ত গণপরিচয়- 

বীজ-রমীয়ন। জরনাধক, ভিমিনাণক, গড চ্রোগে উগবারী। ঝুট, গিগাসা, 
গ্রনাপ এবং নানাপ্রকারের অনিষিমিত আবে উপকারী। 

মাও ছাল-মন্কোচক। বালকদিগের উদবামযে জের মহিত বাটা মম 
. বাবহাবে উপকাবী। 

গন্র-ইহা তিনতৈনেব সহিত ফুটাইযা ছালের খুঁডার মহিত বাবহারে বেরি বেরি 
আৰরাম হয। 

78750007806 0098, € 2গা। 2005 805 0০6 87 টেপা & 
8৫৮ এ, 86৫, চ], 6580 2, 

2৫-7,, 05 17549) 921, ৫ 4149 পু 

221, ঠা, এতআএ৫াও 8০৮, (্ষীরধেজুর) 
ভাষানুমারী নাম £-বামাদন_সতৃত, ীরধেড্র-বাংলা দীহী--হিদদি; রানী 

হাব, বো--বোছে; গাঁলা_াঁমিন; মারিলে, গান--ডেনেও । রেব্ে-.. 
কটি ;গানা-মালয। 
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ভিন্দুকো নীলসারম্চ কানন্বন্ধোইতিমুক্তকট। 
ফূ্জাকো রামণশ্চৈব কফি স্যনদনাহ্বর 
তিন্দুকত কমার স্তাৎ সংগরাহী বাতকৃতপরঃ। 
পরুস্ত মধুরঃ লিগ ছুভরিঃ শ্লেলো৷ গুরু ॥ 

রাঁজনিঘণ্ট,। আজদিবর্থঃ | 

নামপর্ধার :_তিনুক্, নীলনার, কালইদ্ধ' অতিযুক্তক, স্যৃর্গক রামণ, হর্ন শ্যন্দম _ 
এইগুলি নাম। 

গুণপর্ায় --তিনুক -কঘার রস, মলদংগ্রাহক, অতিণয বাসুক্কারক। পাঁকফন_মধুর 

রদ, নিঠতাকাবক, দুর্ঘর | শ্্েম্সাকারক ও গুরুপাক। 

জন্মছ্থাম :_দমগ্র ভারতে ও বৰ্বেশের সকন স্থানে দেখ! ঘান্ধ। হুগলী, হাওছা, বর্দগান, 

বাঁকুডা ও বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর । 

বর্ণনা :-_বহু শীখাপ্রশাখা বিশিষ্ট সবক পত্াচ্ছাদিত মাঝারি গাছ। ছাল শস্থণ, গাঁ ধৃর 
বা প্রার কৃষ্বর্ণ। কাঠ ধৃসব বর্ণ কাল দাগবুক্ত। পহ ৫ ইঞ্চি লা, ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, 
চর্মব্ কোমল নৌমাবৃত, উজ্জ্বল, ল্বাকৃতি, বৃগ্থদেখ মোটা । কৌটা ই-ই ইঞ্চি লঙ্কা, 
শু হইলে বৌকডাইয়। যায়। ফুন শ্রেতবর্ণ, লৌগন্ ঘুক্ত। পুংপুপ্প হুদ পুপনণ্ডে 
থাকে, ১-ট ইঞ্চি, ৩টি হইতে ৬টি ফুল হয়। বহির্বাদ বাটির মত। শ্্রীপুপ্প অপেক্ষারুত 
বৃহৎ, প্রাব জোডা, বৃস্থ অতিণয ক্ুদ্র, ১৫টি একত্রে জন্মে । গর্ভাঁশয লোমবুক্ত, 
আট ভাগে বিভক্ত। ফুন সাধারণত এক একটা জগ্মে, ফলেব বাস ১-_২ ইঞ্চি, 
পাঁকিলে পীতবর্ণ, মিষ্ট, ইহার শের যধো ৪--০টি._বীজ-থাঁকে। এপ্রেল-মে মাঁদে- 
ফুল হয়, কল পাঁকিতে এক বংনর লাগে। ূ 

ব্যবহার্য অংশ :__বীজ ও ফন। | 

৬ বে সুজি, ্ রি | চা চে 

বাগতট :াত্রসবর্গকরত্বে তিদুককন-ফষত আরাম হইলেও বখন ক্ষতান গাত্রদবরণত। 
প্রাপ্ত হয না- শুভ্র থাকে, এস্থলে ক[5। গাব কলের রণ লেনন কবিলে, শুত্রবর্ণ অপগত 
হইয়া গাত্র সাবর্্য জন্মিয়া থাকে (উঃ ৩২ অই)। 

হারীত ঃ-মতিদারে তিনুকহকৃ--হুউহ গাব গাছে ছাল গার্ভারীপত্রে বেন পুর্ব 
মুত্তিকার লেপ দিয় অগ্মীতে পাক করিব! বদ নিষ্কাশন কবিবে। এই বরূস মণুবোগে 

- সেবন করিলে সর্বপ্রকাব অতিন।বপ্রথমি 5 হয় (চি ৩ অং )। 
ভাবপ্রকাগ ঃ__অ্বিদদ্ধে তিন্দুককন - মপক তি্দুক ফলের হাথ পুরঃপাঁকে ঘনীতত 

গবাস্বত বোগে অধবিদগ্ঠ ্ষতে লেখন করিলে ক্ষত সর পুরয়া উঠে € ইটা ] 

৬৮্ড 



হজসেন/ শিশুর হিন্বাঁয় ভিদুক "পুষ্প ও ফল-ছিন্দুবের পুষ্প বাঁ ফল মধুযোগে শিশুকে 
লেহন করাইিলে, শিশুর হিক্ক প্রশমিত হয় (বালবৌগাধি ₹-চিঃ)। 

মূলগ্র্থাংশের ওধধার্থে ব্যবহার :_ইহার ফলও ত্বক ধারক। অপন্ক ফলের বস চর্স 
গবিফাব কবিবাঁব জন্ত এবং মত্ত ধরা জালে বং দিবার জন্য বাবহত হয। 
ইহার বীজ উদবাময়ে ব্যবহারের জন্য সাধাৰণ লোকে সঞ্চয কবিযা ঝাখে 
(109000% )1 

ভাবতীয় ভৈষজ্যে ইহ! বছল পরিমাণে ব্যবহাঁব-হয। 
01035815 £_সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :- 

ফল ও কাণ্ডের ছাল-_স্কোচক। 
বীজের তৈল-_উারাময় ও বুক্ত অ1মাশয়ে উপকারী । 
অপ ফল--তিজ, কটু। তৈলাক্ত ঃ 
ফলের রস- মুখের ঘায়ে এবং মুখ ধৌত কার্যে ব্যবহৃত হয। আঘাত এবং ক্ষতে 
ব্যব্ধত হয়! | 
ছাঁল__আমাশযে এবং অবিরাম ভ্ববে উপকাবী। 

মন্তব্য £--চরক উতদ্দপ্রশমনবর্গে ভিন্দুক পাঠ করিযাছেন। .অপক ফলের রসে নৌকার 
তলদেশ বং করে। 

চ18:08205 & বাতা, 2160, 051115৮1168) বেগ &. 8850) [0, 1150. 
চ15 65865781006 ০১ ছা], 20৮ ১১171 0191), 

132 রা ঢ. রর 115 556 3 1০7 [১ 25593 3 86,105 653 7 টা, 
2 
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[সাযা, 915 850ঞ 

32005 5%14101,0005 1২০50). 

359, 91500100098 205৮, (লোধ ) 

ভাষাগুসারী নাম £--লোপ সংস্কৃত । লোধবাঁংলা; লোধহিন্দি। লোধ-মহীরাট্র; 
লোধ--কর্ণট, লোদর--গুজরাটি । লোদুগা, তে্সলোহুগটেট্টগ--তেলেড; লৌধ-- 

বোধে ॥ ভোম্বতি_আমাম » লোৎসঘলু সিংস্ম। 

লোথে রোধ্ো ভিল্পতরুশ্চিন্নকঃ কাগুকীলকঃ। 
তিরীটো৷ লোগকো বৃঙ্ঃ শদ্ঘরী হস্তিরোপরক) | 
তিম্বকঃ কাঁগুহীনশ্চ শীবরো হেমপুষ্পকঃ। 
ভিল্লী শাব্রকশ্চৈব জেয়ঃ পঞ্চদশাহ্বয়ঃ ॥ 
ক্রমুকঃ পঁটট্রকারোথ! বন্ধরোধো বৃহাদ্লঃ। 
জীর্ণবুযো বৃহ্দদ্ধে! জীর্ণপত্রোহক্ষিভেষজঃ | 
শীবরঃ শ্বেতরোগ্রপ্চ মার্জনো। বলত্বচত। 
গণ্রী লাক্ষাপ্রসাদস্চ ব্ধলো বাঁণভূহবয়ঃ | 
লোগ্রদয়ং কষান্ং স্তাৎ শীতং বাঁতকফাঅন্ুৎ | 
চ্ুযং বিষহত্ত্র বিশিষ্টো বক্ষরোগ্রকঃ ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। গিষ্টল)দিধি 

নামপর্বায় :_লোঞ, বোগ্র, ভিন্নতর, চিন্রক, কাঁওকীলক, ভিরীট, লোকবৃদ্ষ, শব, 
হস্তিরোএক, তিবব, কাওহীন, শাবব, হেমপুত্পক, ভিল্রী, শীবরক,_-এই পনেবটা নাগ। 
অন্প্রকার লোখ--ত্রমুক, পটিকারোধ, বন্ধবোগ, বৃহদন, জীণর্বধ, বৃহ, জীর্ণগত্র, 
অঙ্গিভেষ্জ, শাবর, শ্বেতরোপ্র, মার্জন, বহলত্বচ, পট্টশী লাঞ্ষাগ্রমাদ, বল এই 
পনেরটি নাম। 

গুণপর্ধীয় ৪-উভয প্রকাব লোধই কযাযরস, শতদীর্ধয, বায়ু, কফ এবং বইদোধনাশক, চাকু 
এবং বিষদোধনাশক। তবে দিভীষ গ্রকাঁর লোধ অধিকগুণ সম্প্ন। 

জগ্ন্থান উত্তর ও পূর্ব ভারতবর্ষ, বরা, বিহার, ছোটিনাগপুর, মালাবার ; বোটানিক্ 
গার্ডেন, শিবগুর। 

বণনা »-ছোট গুরজাতীয উদ্ভিদ; শাখাগুনি কষ লোমহুক্ত, পত্র ১৫ ইঞ্চি লঙ্া প্রার় গোলকাব, পণ্রের অগ্রভাগ মোটা, শিরাগুলি অনেক দুধে দুরে থাকে। হৌটা $ ইঞ্চি। পুন ২০ ইঞ্চি। পু্পস্তবক $ ইঞ্চি। ফুল পীঁতবর্ণ, সৌগম্বযুক্ত। গর্ভাশয়ে 
৬৮৮ 



ওট বিভাগ আছে লোমবুক্ত। ফল ২ ইঞ্চি লঙ্ব, ্ ইঞ্চি চওডা। আধুনিক নামকরণ 
অন্ুবাস্বী এই ($/121০009) জাতীয় গাছকে 95851098586 £8715 ভুক্ত কৰা 

বিধেষ। 
লোধর গাছ বঙ্গদেশে দেখা বায় না। আজকাল বাজারে যে লো দেখা যায় উহার 

কতকগুলি ইষ্টবেব ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, আর কতকগুলি ফিকে শ্বেতবর্ণ। শেযোক্গুলিকে 

শাবর লোপ বলে। কালিদাস রঘুবংশের দ্বিতী'র সর্গের ২৯ ফ্লৌোকে লাঁলবর্ণ গরুর 

উপরিস্থিত সিংহকে পর্বতের ধাতুময় উপত্তকাষ প্রদ্ষ,টিত লোগ বৃক্ষের সহিত তুলন! 

করিয়াছেন। শীতের প্রারস্তে ফল ও বসস্তকাঁলে ফুল হয়। 

ব্যবহার্য অংশ :_-ছাল, গত্র। মাত্রা-_ছাঁলচূর্ণ ২_-৮ আনা। ক্কাথ ৫-১০ তোঁগ। 

বৈষ্তকে লোগ্রের ব্যবহার । 
চরক:--(১) রক্তপিত্তে নো লোগকাষ্ঠ ও শ্বেতন্দন সমভাগ, শর্করাঁসহ পেষণ পূর্বক 

তঙুলোদকের সহিত পান করিলে বক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। (২) কুষ্ঠে 
লোগ-_লোগ্রকাষ্ঠ পেষণ পূর্বক, কুষ্ঠবোগী গান্রে মর্দন করিবে বা গ্রলেপ দিবে (চিঃ 
৭অঃ)। (৩) ত্রণে লোধ-_লোধকাষ্ঠ চূর্ণ ছারা ব্রণ অবধূলিত করিলে সত্বর ব্রণ 

পুরি উঠে (চি: ১৩ অঃ)। (8) কাস ও আমাভিদারে লোধপত্র_আর্র 
লোধরপত্র পেষ্ণ পূর্বক গব্যস্বতে ভাজিবে, পরে শর্করা! ও জনসহ পেয়! বা উৎকারিকা 
(কাই) প্রস্তুত করিয়া কাস ও আমাতিসারীকে সেবন করাইবে। ইহা সর্দি ও 

তৃষণবোগেও প্রশস্ত (চি:২২ অঃ)। (৫) প্রেত প্রদরে লোগর--বটবৃক্ষের ছালের 
্কাথ প্রস্তুত করিয়া, তৎসহ পিষ্ট লোধরত্বক পান করিবে । ইহা! শ্বেতগ্রদরে হিতকর 

(জি৩অঃ)1 
সুত্রত ৪_অনাগতাবাপ্রতিষেধনীয়ে বোধ লোগকাষ্ঠের কাথ প্রস্তুত করিয়া ততবার 

মুখ ও নেত্র ধৌত করিলে, ব্যদাদিবোগ ও নেত্রবিকাঁর জন্মে না (চিঃ ২৪ অঃ)। 
বাগভট :_ শুদ্ধশুত্ররোগে ব্ধলোধ-_বন্ধলোধের তক কুটিত করিষ! পোর্টলীবদ্ধ করিবে । 

এই পো্্রলী ঈষদুষ্ণ জলে দিমজ্িত করিযা৷ তক্গিঃহত জল চক্ষুতে সেচন করিবে (চিঃ 
১১ আ)। 

হাঁরীত ₹_চলিতগর্ভতে লোত্র__অষ্টম মাসে গর্ভ নষ্ট হইবার আশস্ক। হইলে গণভিনীকে 
লোপ্রকাষ্ঠ, পিপুল এবং মধু গব্যহ্ধনহ পাঁন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভশ্রাবের 
আশঙা দূরীভূত হইয়া সুস্থত| জন্মিবে ( চি: ৪৯ অঃ)। 

চত্রুদন্ত:_অশেষ অক্ষিরোগ্রহরত্থে লোধ্-_শাঁবর লোগ্র গব্যঘ্ুতে ভাভিয়৷ কিঞ্চিৎ 
জলসহ পেষণ পূর্বক চক্ষুর” বহিভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা বিবিধ নেত্ররোগে 
হিতকর ( নেত্রবোগ_ চি:)। 

ভাবপ্রকাশ £--(১) প্রবাহিকায় লোধ--াহাব আমাশয় হইবাছে নে লোব্রতক্ দির 

নৃহিত পেষণ পূর্বক প্রান করিবে (প্রবাহিকা__চিঃ)। (২) প্রসূতির যোনিক্ষতে 
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লোত- লাউয়ের পাতা এবং লোশ্রকাষ্ঠ সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ- 
পূর্বক যোনিতে প্রলেপ দিলে, প্রস্থতির যোনিক্ষতের আত্মাম হয় (ভ্ত্রীরোগ__চিঃ )। 

মূলগ্রন্থাংশের ওঁষধার্থে ব্যবহার ৪--লোধছাল লাল বং করিবার জন্ত ব্বহত হয়। ইহা 
শান্তিকব, ধারক ও উদ্বাময় নিবারক। লোধের সহিত বেল ও কুবৃচি ছালের যোগে 
উদরাময়ের ওষধ প্রস্তত হয়। লোধছাল, যষ্টিমধু, পোড়া ফটুকিরি এবং রসাঞ্চন 
(88506) সমপ'রমাণে লইয়। পেখপূর্ব্বক চক্ষর চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা আবাম 

হয়। খেতলোধ চগ্ষুরৌগে হিতকর | লোংপ্রফাষ্ঠ কযায় ও বলফাঁরক। ইহার গুণ 
বেলেভোনা ও নঝ্সভৃমিকার তুল্য। 
লোগকাষ্ঠ পেষ্পূর্ববক ফোডায় প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ফাটিয়া যায় (£. 

মো 2543) 1 

আর্তব রজঃ অধিকধিন স্থায়ী হইলে ও অধিক পরিমাণে আষ হইছে ইহার ছালচূর্ণ ২০ 
গ্রেণ গ্রতিদিন চিনির সহিত দিবসে ৩।৪ বান্স লেবন বক্ষিলে ৩৪ দিনেষ মধ্যেই গীড। 

আরাম হইয়া যায় (107, 0530155 )। 
কাচা লোখপত্র পেষণ করিষা গব্যস্বতে ভাঁভিযা চিনি ও জলের সছিত সেবন করিলে 

আমাতিসার আরাম হয । 

10589 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :- 

ছাল: শ্িপ্ণতাকারক, সক্ষোচক, অতি রজঃতাবে উপকারী। গেটের যাবতীয় দীভাষ, 
চন্থুবোগ ক্ষত প্রভৃতি রোগে উপকারী । 

ছাঁলের ক্কীথ ৪ ্ীতের গোডা হইতে বক্তপাতে ইহার কুলি বিশেষ উপকারী । 

মন্তব্য 8 _চরক, সন্ধানীয়, পুরীষসংগ্রহণীয় এবং শোণিভস্থাপনবর্গে লোখ পাঠ করিয়াছেন। 
স্ুঞ্ত, লোগ্রাদি ও শ্যামাদিবর্গে লোধ এবং অহষ্ঠাদি ও ন্তাগ্রোধাদিবর্গে লো ও 
শাবর লো পাঠ করিয়াছেন। স্ুশ্র্ত সংশোধন ও সংশমনীয় বর্গে অধোভাগহর 

দ্রব্যের মধ্যে তিন্বক পাঠ করিয়া বলিয়াছেন “তত্র ভিহ্বকাদীনাং পাটলাস্তানাং ত্বচ৮ , 

স্থতরাং লোধ্রত্বকের রেচনত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নিঘস্ট,কাঁর বিয়াছেন “লোথ্ো 
গ্রাহী” এবং শাবরলোধ “্চাক্ষৃষ্যে। মুছরেচনঃ” স্তরাং সুশ্রমতের সহিত বিরোধ 

ঘটিতেছে। চরকোৌক্ত তিতককল্প (বল্পস্থান ৯ অঃ) পাঠেও তিষকের রেচকত্ব 

অবগত হওয়া যায়। কোন্ও নিঘস্টুতে শাবর লোধের পধ্যায়ে ভিষ্বক ও তিরীটক শব 

পঠিত হয় নাই। 
লোধ্র কাষ্ঠের কাথের কবল বদ্ধিত আল্জিবে বিশেষ উপকারী। 

01217015000, ৪১439 (1906) 3 জোর ও 8290) [0,060 015 ৮ 

585 2. 

গিট $ 05576 5 0২05 মাখতে 539 5 315 655, 



353, এ01019০05 190800098২0, (লোধ ) 

0901891২870, 

54. 55 90200 0550৫. (লবান ) 

ভীষামুসারী নাম :-তুরক্ক। যাবন--সংস্কত ; লবান-বাংলা+ লুবান-হিন্দি; লবান-- 
বোদ্ধে ; শহ্ধীরণী-মহাবাষ্র। 

ভুরুফো যাবনো খুনো! ধু্বরণঃ ু গন্ধিকঃ। 
দিহ্বাক: সিহনদাঁরম্চ গীতসারঃ কণিস্তথা ॥ 

পিণ্যাক: কপিজঃ বন্ধঃ পিগ্ডিতঃ পিগু*তলকঃ। 
কবেবরঃ কৃত্রিমকো! লেপনো মুনিভূহবয়ঃ ॥ 
তুর নুরহিস্তিসতঃ কটুমিন্চ কৃষ্টজিৎ 
কফপিত্বাশ্মারী মুত্রাঘাতস্ুততররার্তিজিৎ ॥ 

রাজনিঘণ্ট৫। চন্দনাদিবর্গঃ 

নামপর্যীয় £- ভুবন, ধন ধ়বর্, হগিক, সিহলক , সিহলদার, পীতসাব, কপি, পিশাণ্ক 
কণিন, বন্ধ, গিষ্ডি্। লিওতৈলক, কমেষর, কৃ্সিমক; লেগন--এই সতেরোটি নাগ। 

৯১ 



গুগপর্ধীয় ১ তুরুফ-সগন্ধি, ভিক্তরস, বিপাকে কটুরস, ্গিগ্ধ এবং কুষ্ঠরোগ নাঁখক। 
কফ, পিত্তদোষ, অশ্মরী (পাথুরী ) মৃত্রাঘান, ভূতগ্রহদোব জন জ্বর রোগ নিবারক। 

জনান্থান ৫-_যালষ দীপপুঞ, ুমাত্রাদীপ, যাভা ও বোণিও দ্বীপপুঞ্জ 

বর্ণনা £_-মাঝাবি গাছ, মস্তক ঘনশাখার আবৃত, ত্বক ঈষৎ ধৃসববর্ণ ও মণ, নৃতন শাখা 
বক্তাভ লোমযুক্ধ। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। শাধার উভয দিকে পর্ব্যাযক্রমে জন্মে 
ভি্বাকুতি, গোলাকাব , বুস্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পত্রের উপবিভাগ জবুজবর্ণ, নিয়দেশ 

কোমল লোমবুক্ত, শ্বেতাভ। ফুলবুহৎ্থ একস্থানে অনেক জন্মে। পুম্পাণ্ড লম্বা ও 

গ্রশাখাবিশিষ্ট। সাধারণত; পু্পদণ্ড পত্রের গোভা হইতে বাহির হুয। পুণ্পেব 
বহিবা বাঁটীৰ মত। ফুলব পাঁপডি শেতবর্ণ লোঁমযুক্ত, অভ্যন্তব ফিকে বেগুনে ও 

লাল বং বিশিষ্ট। পুংকেশর এক সারিতে ১০টি থাকে। গর্তাশয ৩ ভাগে বিভক্ত! 
ফলন গোলাকার, চেপ্টা, শক্ত ও লালের আভাযুক্ত ধৃসরবর্ণ, বীজ এক একটি হয়। 
শীতের শেষে ফুল ও পর বৎসর শীতে ফল হয। এই জাতীয় গাছ (95792) আধুনিক 
নামকরণ অনগসাবে 93619050525 £810115 ভূক্ত কর! বিষ্যে। 

ব্যবহার্য অংশ :-_আঠা। 

মূলগ্রচ্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার £__ইহার আঠা উত্তেজক, সর্দি নিঃদাঁবক এবং শরীবের 
কৌনস্থানে লাগাইলে সেই স্থানের উত্তেজনা আনয়ন কবে। ইহা পুরাতন সর্দি এবং 

ফুদ্ফুদেব পুরাতন ব্যাধি দূর করে! ইহাব ধূম লাগাইলে কিছ্বা মেবন করিলে 
উভধ প্রকাবেই উপকার হয়| ইহা! -0570375 এবং মৃত্রস্তের যন্ত্রণাদীয়ক রোগে 

বিশেষ হিতকর (08120. [9. )। 

কাষ্ঠনিশ্মিত ব্য পাঁলিশ করিতে লবান 52৫56৭ 92:08এর সহিত ব্যবহার কৰা 

হয়। লবান দেখিতে বাবলা আঠাব ন্যাষ শ্বেতবর্ণ ও চক্চকে, এক একটি মু ক্তাব 
স্তায উজ্জ্রন। দেবালয় সৌগন্ধ করিবার জন্য ধূনার ন্যাষ হিন্দু, বৌদ্ধ ও রোমান 
ক্যাথলিক্গণ ইহা৷ জালাইয়া থাকেন। 

01095 £-দংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £-- 

আঠা-বাহ প্রয়োগে রোগ প্রতিষেধক ; আভ্যন্তরীণ গ্রষোগে উত্তেেক। 

119.--৬০০প, 105৫, 806) £ £ 72 (1792) ১ 850025 & শুয্োচত হঠাত 61169 

(1905), 

[61 -_ চা 9.7, 2589 , ০১ ১ চা, 0,416 ১ 700, £205 আছে ০ 
3, 496 (1905) 

ডটই 



1 ডি 7২7 

712 উট রং 
টি রি ২ 

এ] /7, 
সহ উওি)/1////1//2 

২৯৬ 

354. 95৪ ৫0501 02580. (বান ) 

ঘাড়, 018807% 
3505৪--9াএ্যাবাতোগু বেত, 

295, ]. 80805550505 7২০2. (বড়কুঁদ ) 

ভাবানুসারী নাম £_মাধবী_ সংস্কৃত; বড়কুদ_বাংল!; চামেলী-হিন্দী ; নাগমী- 
তামিল, নাগমন্তরে, আঁদিবিমু্ঠী- তেলেগু, বুসর-_ বোছে , গ্রছন্দবাছা-সাম্তাল। 

জন্মস্থান :-ত্রিহত, বিহাব, ছোটনাগপুর ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর | 

বনি: বড় গু জাতীয় উত্তি,; শাখাগুন লোমযুকত। পল্জ ৫ ইঞ্চি লা, ২২ ইঞ্চি চওড়া, 
গত্রের অগ্রভাগ সর, গোড়ার দিক্ অর্ধিক চওভা, কতকট। হৃংপিগুাকূতি অথবা 

ডিম্বাক্কতি। বৌটা ২-8 ইঞ্ছি প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ১২-২০টি ফুল হয়, বেশ ঘনসন্লিব্ধ 

নহে। পুশত্তক ইইঞ্চি। বীজকোধ এক একট। থাকে, কৃষ্কবর্ণ। গ্রদ্মকালে ফুল 
ও বর্ধাকালে ফল হয়। ইহার আরও ২টি জাতি আছে ; বায, 1860117 70, 

এ 005, 20256, (8, 15 মহ) 594.) 

ব্যবহার্য অংশ £ পত্র! 

ঈলগ্চ্থাংশের ওষধাথে বহার ইহার সহিত রন, গোলমরিচ, ও অপরাপর উত্তিজক 

উট 



জব্য ষেগে মেবন করিলে বুকের বস! সদ্দি আরাম হয়। খটি পত্রের বদ সেবনের 
গক্ষে যথেষ্ট ছোট বালকদের পক্ষে একটি পত্রের অর্দেক ও অগপ্তি (9855401 
60800101018. ) গাছের ৪টি পত্র মিশাইযা! ২ গ্রেণ গোঁলমধ্িচের শুঁডা এবং ২ গ্রে 
সোহাগ (30095) ও ম্ধুর নহিত সেব্য (705500) | 

10555 ₹_ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়_ 

পাতা আল্ল তিজ, সঙ্কোচক, রদায়ন, অগ্নৃন্দীপক। 

16 15065 1. 056 699 2 7170120৫989, [5৭. 85৫. 515 6590, 

8৪:07 9০15 25 5947. 29805 ঢত [5955 3595 658 ॥:109100015 £, 

379. 

355, গাগা 22901550505 13০. ( বডকুদ ) 

356. 1.1 28001615201 নি (জাতি) 

ভীাচুনারী নাম $_জাতি-_ সংস্কৃত, জাতি--বাংলা ; চাথ্ধেলী, জাতি_হিন্দি ; চাহেলি 
-এবোথে ; পিঠি_-তামিল ; জাঙজি-_তেলেগ্ু, চাঁষেলি, মালতি-গোঁড ; পিচাঁকাদ্ 

_মালয়। 
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জাতি নুরভিগ্ধা স্তাৎ সুমন! তু হ্ুরপ্রিয়। 
চেতকী স্মকুমারা তু দন পুণ্পী মনোহরা ॥ 
রাজপুল্রী মনোজ্ঞা চ মালতী তৈলভাবিনী। 
জনেষ্টা হত্তগন্ধ! চ নামান্ন্তাম্চতুর্শ ॥ 
মালতী শততিক্ত! স্তাণ কফদ্বী মুখপাকনুৎ। 
কুড়মলং নেত্ররোগ্র্ং ত্রণবিক্ফোটকুষ্ঠনুৎ॥ 

রাজনিঘণ্ট£। করবীরাদিবর্্ 

নামপর্যায় £ জাতি, সথরতিগন্ধা, মনা, হথবপ্রিয়া, চেতকী, স্থকুমারা, সন্ধ্যাপুষ্পী, মনোহবাঃ 

রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, মালতী, তৈলভাবি নী, জনেষটা, হ্গদ্ধা--এই চৌদ্দটি নাম । 

গুণপর্যায় ই_জাতি-_শীতবীধ্য, তিক্তরস, কফনাশক, ও মুখক্ষত নাশক | দন্তরোগ, চক্ছ- 
রোগ, ব্রণ, বিশ্ফোট, এবং কুষ্ঠ রোগনাশক। 

জথাস্থান $-তারতের উত্তর পশ্চিশাংশে , বাঙলার অনেক বাগানে রোপিত আছে, 

বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর | 

বর্ণনা ঃ--শাখাগুলি শক্ত, কোণযুক্ত, গঞ্জ কাণ্ডের উভয় দিকে বাহির হয়। পঞ্রিকা 
সাধারণত ৩ জোডা, অগ্রভাগে একটি পত্র থাকে। বহির্বাদের দাত & ইঞ্চি। ফুলের 
পাপ্ডি ৫টি। ইহার ফুলের গন্ধ অতি মনোহর, গদ্ধতৈল গ্রস্তত করিবার জন্ত অধিক 

পরিমাণে বাবহত হয়। প্রানের পূর্বে ধনীলোকে ব্যবহার কধে। শ্রীগ্কাল হইতে 
শর্ৎকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের মময। 

ব্যবহার্য অংশ £--পত্র ও মূল। 

বৈত্তকে জাতির ব্যবহার। 

ভাবপ্রকাশ :--(১) পুতিকর্ণে জাতি পন্জ রম--'কাণ-পাঁকিলে' তিলতৈলে জাতির পাঁত৷ 
ভাঁজিয়া, সেই তৈল বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে ( কর্ণরোগ_চিঃ)। (২) মুখপাঁকে 

জাতিপত্র-_জাতির পাতা চর্বণ-করিলে মুখের ক্ষত আরাম হয় (মুখরোগ -চিঃ )। 
হারীত _মৃত্রের উষ্ণতা, দাহ ও বেদনায় জাতিমূল- হছাগীদু্ে পিট জাতিমূল পান করিলে, 

প্রনরীবকালীন দাহ বেদনা ও মৃতের উষ্ণতা প্রশমিত হয, (চি: ৩০ অঃ )। 

ঘুগ্রস্থাংশের ওধধার্থে ব্যবহার £_ যোনি সপ্পহত স্থানে অথবা বটিদেশে জাতি প্র ও 
ফুল বাটিগনা গ্রনেপ দিলে ধতৃকালীন যন্ত্রণা কমিয়! যায় ও সরলভাবে খতুজ্রাব হয় 

01995 £-সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়-_ 
পত্র_চর্ধণ করিলে মুখের “ঘাঠ ও ক্ষত আরাম হয়। পত্রের টাটকা রস পাষের অধুল্লীর 

“কডা হইলে উহ৷ নরম করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাতার বসে তৈপ পাক করিয়া 
কাঁণে দিলে কাণের পু্জ আরাম হয়। 

৬৯৫ 



মন্তব্য £--্িঙক, সীত ও পিচ্ছিল। শোঁপমিশ্রী জাতির হিন্দিনাম চামেলী লিখিয়া, জাতিয় 
উদ্ভেখ করিয়াছেন। নিঘস্ট,কার মালতীর পর্ধ্যায়ে জাতি পাঠ করিয়াছেন, জাতির পৃথক 

উল্লেখ করেন নাই। এ স্থলে ভাবমিত্র বৎ চামেলি অর্থে জাতিৰ গৃহীত হইল। 

জাতি ফুলের দ্বারা কুগস্ধীকৃত তিলতৈল বহু প্রমিদ্ধ। 

26 2-73179506, 77000, 121 ছা 052 5 205 10০01 1257 , রহ & 

9350১ 100, 1150. 61. 6593, 

6 2- সা, 8. 15110, 603 51050009062, 378 ; 2020, মু] 5 ৩5:98, 

956... 1890200]0 881001007010 1802. (জাতি) 

357, 0.:58100050 26 (বেল) 

ভীষানুসারী নাম :_বল্পিকা, বা/ধকা-_সংশ্ৃত; বেল, মতিয়া, বনম্িকা-_বাংলা, সুগ্া, 
মতিয়া, চান্বা।হিন্দি £ বট.মোগর, বে; ছুন্দুভিমন্লিগে-কর্ণাট » মল্লিগাই-_তামিল , 
বন্দুম্ি-_তেলেগু ; মুল্লা__মালয়। 

বল্লিক! মোদিনী চান্া। বটপত্রা! কুমারিকা। 
সুপরন্ধাঢ্যা বৃত্তপুম্পা! মৃক্তাভ। বৃত্তমল্লিক। ॥ 
বার্িকা ব্রিপুটা ব্রঃআঁ সুরূপা সুলভ! প্রিরা। 
শীবন্্ী বট পদানিন্দা মুক্তবন্ধ। নবাভিধা ॥ 

৬৯৬ 



নেত্ররোগাঁপহ্তরীস্তাৎ কটুব্ধা বৃত্ত্লিকা ৷ 
ব্রণঘ্ধী গন্ধবছল। দারয়ত্যান্তজান্ গদান্। 

বার্ষিক! শিশির! হা! সুগন্ধি; পিভ্ুনাশনী। 
কফবাঁত বিষ্ফোট--ক্রিমিদৌষামনাশনী। 

জা দীরঘবর্তলপুম্পা বিশেষাদনেকনিরদেশী। 
রাজনিঘণ্ট,। করবীরা দিব 

নামপর্যায় £_বলিকা, মোদিনী, বটপত্রা, কুমাঁরিকা, সুগনধাঢ্যা, বৃত্পুষ্পা, মুক্তাভা ও 
কৃতমন্লিকাঁ_এইগুলি বিকার নাম। 
বাষ্িকা, ত্রিগুটা, ভ্রাতা, সথরপাঁ স্লভা, প্রিষা, শ্রীবন্ী, ফট পদানন্দা ও মুক্তবদ্ধী-_এই 

নঘটি বার্ধিকাব নাম! ূ 
গুণপর্যায় £-বন্িকা চস্ছবোগ নাশক, কটুরস, উত্বীর্ধ্য, ব্রণনাশক। গ্ধবহল, এবং মুখ 

রোগ বিনাশক। 

ঘার্বিকা_-শীতহীরধ্য, হষ্, স্থগদ্ধি এবং পিতনাঁশক| কফ, বাধু বিষদৌৰ, বিস্ফোট, 

ভ্রিমিরোগ এবং আমদৌধ নাশক। দীর্ঘবর্তূল পুষ্প জাতীয এবং বহুগুণ সম্পন্ন। 

জন্মস্থান £_সমন্ত বঙ্গদেশে বাগানে ও বাড়িতে বোঁপণ করে। 

বর্ণনা! £--লতানে গাছ, বনে জন্মে। যেগুলি বাগানে চাষ হু তাহা ট্রি উচ্চ হ্য, 
ডানগুনি অধিক বাড়িষা বাইলে লতাইযা গড়ে। পত্রের বৌঁটা ₹ ইঞ্চি, পত্র ডালের 

বিপরীত দিকে জোভা জোডা জন্মে! পুপদণ্ডে এঁফুল হঘ, কিন্ত যেগুলি বাগানে জন্মে, 

উহাতে আরও অধিক ফুল ও অধিক পাপ্ডিযুক্ত ফুল হয়। ফুল শ্বেতব্ণ: সৌগম্ যুক্ত। 
ফুলে অনেক পাগডি থাকে, পাপ্ডির যন্তক মোটা । কল ই ইঞ্চি, বীজকোঁৰ 
গোলাকার, বীজ ১-_২টি থাকে, কৃষ্কবর্ণ। এই ফুলের আর এক জাতি আছে, উহার 
নাম ]. 13650580412]. (চ. 811, ৫, 592 এবং ডা81:0, 0865 2871 )1 
্রষ্ম ও বর্ধাকালে ফুল ও ফল হয়। 

ব্যবহার্য অংশ £_ পত্র। 

মজগরস্থাধশের ওধার্থে ব্যবহার £_ইহার গুণ জাতি ফুলের মত। বন মন্লিকার পাতার 
বস খাইলে গ্রথম খতু নার হর ( £1:০৫৫০, পর, 56)। ইহা! অতিশয় শাস্তিকারক। 

01999৫55 : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ৪ 

গাঁছ-_ক্সিতাকাঁরক, গাগল, অ্গদৃ্টি ও মুখের ঘায়ে ব্যবহ্বত হয। 

মুল খতুহ্বাব কারক। 
ফ.ল-_ছেচিয়া স্তনে লাগাইলে গ্রস্থতি স্ত্রীলোকের 'গুন্কা জর» শ্তনেব যহ্ণা আবাম 
হয়। এই প্রলেপ দিবমে ঢইবাৰ বলাই! দিলে এবং ভ্রমাগত দুইদিন ব্যবহার 
করিলে স্তনদুগ্ধ কমাইধ| দেয় ও ফুলা আরাম করে। ইহাতে শুন পাঁকিবার আর 
কোন সম্ভাবনা থাকে না। 

৬৯৭ 
৮৮ 



615”216206, 507৮ 0121.) ডা, 6650১ 51, 552 1206, 105 62041 80০ 
1188. €. 1785. 

22, 9, 1, 1015 5915 ২025 চা [52518800851 659 2 চগ0০ লুল, 
234 

357, 08900] 82107990 41 (বেল) 

358. [ 000550979 ভ2]1ণ. :(কুন্ৰ ) 

ভাষানুসারী নাম: বুন্দ_সংস্কত; কুনদছুল-বাংল, কুন্দছুল, কুন্দচামেলী-_হিদ্দি, 
বুন্দে_মহাবাষ্্র; সরগি-_কর্ণাট ; কুন্দমু মোল্প_ তেলেগু, মগরন্ ভাম্--তামিল; 
কুন্দম_-মালয। 

কুন্স্ত, মকরনদণ্চ মহামোদো মনোহরঃ। 
মুক্তাপুম্পঃ সদাপুষ্পস্তারপুষ্পোইট্রহাসকঃ। 
দমনে! বনহাসম্চ মনোজ্ঞো কদ্রসন্মিতঃ ॥ 
কুন্দৌইতিমধুরঃ শীতঃ কথায়; কৈশ্ঠভাবনঃ। 
কফপিভ্তহরস্চৈব রো দীপনপাচনঃ ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। করবীরাদিবরগঠ। 
নামপর্যায়'৪_কুন, "মবরন্দ, মহামোদা, মনোহর, মভতপুক্, সদাপুষ্প, তারগুষ্প, অট্রহাসক, 

দমন, বনহাস, মনোজ্ঞ--এই এগারটা নাম। 

৬৯৮ 



গুণপর্ধায় £-_কুদ_অতিমধূর বরুণ, শীতবীর্া, বিপাকে কষায রদ, কৈশ্ভাবন ( কেশের পক্ষে 
উপকারী )। কফ ও পিত্ত দোষ নাঁশক। সব, আগযদ্দীপক ও পাচক (পরিপাক 
ক্রিয়ার সহায়ক )। 

জঙ্বন্থি৫__ভারতের সর্বত্র; বর্ধা ও চীন দেশে জন্মে। 
বর্ণন! ঃ- গ্সজজাতীয় বহুবিস্তত উত্তিদ,| গাছের গোড! হইতে ডাঁলগাল! বহবিস্তৃত হয় ও 

একটা কুগ্তবনের আঁকা ধাঁবণ করে। শাখা মোৌচডান ও লোমযুক্ত। ছাল ফিকে 

ধৃমরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। পত্র ভিস্বারুতি, অগ্রভাগ সরু। গোড়া গোলাকার বা 
হৎপিগাকৃতি| প্রধান শিরা ৪-৬ জোডা। পত্রবৃন্ত 8৯ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ও 

পৌধস্যুক্ত, বৌট! ছেটি। বীজাধার ১-২, গোলাকার, বাস ই ইঞ্চি, কৃষবর্ণ। 
শীতকালে ও বসন্তকালে ফুল হয়। গ্রীষ্মকালে ফল পাকে। 

ব্যবহার্ধ্য অংশ £-_পত্র। 
যূলগ্রন্থাংশের ওষযার্থে ব্যবহার :-_ইঁহার প্র জলে ভিজাইয়া ছুটতে গ্রলেপ দিলে ক্ষত 

আবরাম হয়। 

3105975- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 
ফুল-বমন কাঁরক। 

মুল--দর্পবিষের প্রতিষেধক। 
ঢ16-106 1০৭ 67023 ৮৪: 8 82৪5, 0৫, 0607 215 8 589 ১802, 
এ... দা 0, তত, চ15, 0, 

2৪৫, ৪, 72, 5923 2০8, ঘ্.].) 291) 8, 6.:%, 659. * 

৬৯১ 



359. 1. 100001185  নাাত (দ্্ণফুই ) 

ভাঁষানুসারীনাম £_হেমবৃথিকাঃ হেমপুপ্পিকা_সংস্কৃত' শ্বর্বু'ই-_বাংলা ; পিঠমান্তি- 
হিন্দি; শ্বভর্ণ যু'ই__বোথ্ে ; সোনেভুই--মহাবাষ্র ; যবড়ুমোনে_কর্ণাট ; মেন্মালিগাছ 

_ভামিল; পিত_মালয়। 

ভান্যা খুখী সুবর্ণাহ্ব! সুগন্ধ! হেমধুখিকা। 
যুবতীষ্ট। ব্যক্তগন্ধা! শিখণ্ডী নাগপুষ্পিক| ॥ 
হুরিণী পীতযুখী চ পোৌঁতিকা কনকগ্রুভা। 
মনোহর! চ গন্ধাঢ্য। প্রোক্ত। ভ্রয়োদশাহ্রয়। ॥ 

যুখিকা যুগল স্তাচ্চ শিশিরং শর্করাপ্তিনু। 
পিত্তদাহতৃযাহারি নানাত্বগ্দৌষনাশনম্ ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। করবীরাদিবর্ট। 

নামপর্ধায় £ স্বরূ ই এরস্থবাহৰ। সুগন্ধ হেমযৃখিক!, বুবতীষ্টা,ব্যকগ্ধা, শিখ, নাগপুশ্পিকা। 

হরিণী, পীতবুধী, পোঁতিকা, কনকপ্রভা, মনোহরা' গন্ধাঢ্যা__এই তেরটা নাম। 

গুগপর্বায় ৯_যৃথিকাদর-_শীতবীর্ধা, মধুমেহ নাশক । পিত্ত, দাহ, তৃষা নাশক) এবং 
: নানাপ্রকার চন্মরোগ নিবারক। . ৬৪ 

জনবাস্থান ঃ__ভারতের, পার্ধতীয় দেশ; কাঁ্মীর, ভূপাল, আবু; নীলগিরি। বঙ্গদেশে বাগানে 
রোপণ করে। | 

বর্ণন|ঃ-_সুক্মলোমযুক্ত খাডা গুন্ম। গাছ দেখিতে অতি কুন্দর, ছাল ও পাতা! ধৃসব্ধ্ণ 
কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, শাঁা কোণযুক্ত, বক্ত। পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে জোড! জোডা জনে! 
পত্রিক। ৫টী, উভর়দিকে ৪টা ও সুখে একটা থাকে। পুষ্পন্তবক টু ইঞ্চি, অবনত! 
পীতবর্ণ ও সৌগন্বযুক্ত ফুল হয়। ফুল ২-$ ইঞ্চি, লম্বা, একস্থানে ১৩টা ফুল হয়| 
পকফল গোলাকার, & ইঞ্চি, শাস আছে। 

ব্যবহার্য অংশ-_শিকড। 

মূলগ্রশ্থাংশের ওষঘার্থে ব্যবহার £₹ ইহার দগ্ধ স্তায় আঠা পুরাতন ক্ষত ও উহার শো 
কমাইয়া। ঘা শীত্র আরাম করিয়া দেয়। , 

310559:5 £-_ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ₹_ 

ফুল *__হত্রোগ, এবং পেটের পীডাষ রসায়নের কাজ কবে। সঙ্কোচক। 
মূল ₹-ফিতাক্রিমির পক্ষে উপকারী 

গাছের দুষ্ধের ন্যায় আঠা-_ভগন্দরে উপকারী | 

৭০০ 
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0৩৪5 বত তালাও বেগ, 
360. বঘ. 2:50-82565 1709. (শেকালিকা) 

2. 

ভাধানুসারী নাম £__শেকালিকা- সংস্কৃত ; শেফাঁলিকা-_বাংলা ; হরশিক্কার-_হিন্দি ) পরুবুদ্ি 
-গুজবাটি,) হরশিবার-_বোছে ; মন্জপ, পভলা, মল্লিগাই_তামিল; শেপালিঃ 
পগলমূলী_ তেলেগু, মান্াপু_ মালয়, বিনিদনোকে কর্দটি ; পাণ্চরী-নিগুী-_ 
মহাবাষ্র। 

শেফালিকা তু সুবহা শুর্লাঙগী শীতমন্তরী প্রোক্তা। 
অপরাজিতা চ বিজরা! বাঁতারিভূর্তকেণী চ॥ 
শেকালিঃ কটুতিক্তোধণ বক্ষ বাতক্ষরাপহা। 
স্তাদঙগসন্ধিবাতদ্বী গুদবাতা দিদৌবনুৎ ॥ 

রাজনিঘণ্টুঃ! শতাহ্বাদিবর্গঠ। 
লামপর্বার ঃ-_শেকালিকা, সুবহা, শুরাহ্গী শতমগ্তরী, অপব্যাভিতা, বিজয়া, বাতাবি, ভূতকেশ 

- এইগুলি নাম। 
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গুগপর্যায় ঃ-শেফালি-_কটু'তিক্ররস. উবীর্য রক্ষ, বাত এবং ক্ষয়রোগ নাশক । অঙসন্ধি- 
বাত (গৃত্রমী ) নাঁশক, এবং গুদবাতাদি দোষ নাঁশক। 

জন্বাস্থান $__বিহাব, ছোটনাগণপুর, সমগ্র বঙ্গদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ, বর্ধা, সমগ্র ভাবতে, চাষ হয়। 

হুথলী, হাঁওডা, ২৪-পবগণা, বদ্ধমাঁন বাঁকুডা প্রভৃতি জেলাঘ বাগানে বোপণ করে। 

বর্ণনা ঃ_ছোট গাছ, কথন কখন ২৫-৩* ফুট উচ্চ হয়। ইহার ছাল পুর্কু। ফিকে ধূসরবর্ণ। 
কাঠ ফিকে লালবর্ণ এবং ফিকে গীতের আভাুক্ত ধূনববর্ণ, মাঁঝাবি, শক্ত। পত্র 
ডণটার বা কাণ্ডের বিপরীত দ্রিকে থাকে। ৪-৫ ইঞ্চি ল্। এবং ২-২২ ইঞ্চি চওড' 
ডিম্বারুতি, উভয়দদিক লোমাবৃত। পত্রের উপর পিঠ সবুজবর্ণ, নিম্নপিঠ শ্বেতের আভাযুক্ত। 
কিনারা অখপ্ডিত, কোন কোনিটাষ থণ্তিত। পত্র অতিশষ খস্থসে। পত্রবৃন্ত উ-$ 

ইঞ্চি। ফুলের বৌট। ক্ষত, নেবুরং- বিশিষ্ট, ৩-৭টি একত্রে থাকে। বহির্বাস ₹ ইঞ্চি 

৪-৫টি দাঁতযুকত। ফুলের গাঁপ.ডি শ্বেতবর্ণ, বিত্ত, ৫-৮টি পাপংডি আছে, উহা ইউ ইঞ্চি 
লথা। ফুলের গন্ধ অতিশয মনোহব; রাত্রিকাঁলে ফোটে এবং সুর্যোদয়ের পূর্বে 
পিয়া যায়। বীঙ্কোষ উই ইঞ্চি লা, উট ইঞ্চি চওডা. চেষ্টা ও গু বীজকোষ 
দুই পরদাঁবিশিষ্ট; ২টি বী থাকে। বৎ্মরের সকল সুময়ই ফু, হয। বঙ্গদেশে 

বর্ধাকালে ফুল হয। আশ্বিন-কী্তিক মাসে ফস হয়। 

ব্যবহার্য অংশ ১- পত্র, বক ও মূলের ছাল? মাতা _বসঃ ১-২ তোলা, কাথ, ৫-১০ তোলা। 

বৈদ্তকে শেফালিকার ব্যবহার। 

চক্রদত্ত :১) অর্করজ্বরে শেফালিকাপত্র--শেফালিকা পাঁতীর রদ্ মধুসহ পান করিলে 
বিষম ও অবিষম জর নিবৃত্তি পায় (অর-চিঃ)। (২) গুঁপ্রসীতে শেফালিকাপত্র_ 
মূ অগ্নিতে শেফালিকা পত্রের ক্ষাথ পনি পান করিলে, ছূর্বাব গৃধনী রোগ 

হইতে মুক্তি পাওয়াযাঁয়।-- - “--- ৮. 
মূল গ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ₹__-পত্রের টাটা রস মধুর হি খাইলে পুরাতন স্বর, 

আবাম হয় এবং কাঁথ কোমরের বাতবেদনায় (50790০9 ) একটি উতকৃষ্ট উধধ 

(986) 1 | 

শেফালিক! ফুলেব ৬টি কিন্বা ৭টি পাঁতা জলেব সহিত বাটিয়৷ টাট.কা আদীর রস 

দিষ। খাইলে ব্ষম ভব ও অবিরাম জব আরাম হয! ওধধ সেবনকালে উদ্ভিজ্ঞ 
আহার ব্যবস্থেষ। শেফালিক! বীজের গুঁডা ব্যবহার করিলে মাথার খুস্কী আবাম 
হয় (05730910। 

ঘন সর্দি বাহির করিবার জন্য ব্কন দেশে ইহার ৫ গ্রেণ ছালের সহিত গান ও 
স্ছপারি দিষা ব্যবহার করে (0572০) । শেফালিকা পিত্ত ও কফ নাশক, উহা 
-গৈতিকজরে ব্যবহৃত হয (র. 1. 1095)। 

ইহার পাঁতীর রল ধারক ও মু বলকারক, উষ্ণ ও পিত্ত নাখক (ড728)। শিউলি 
পাতাব বস চিনি দরিষা বালক্দিগকে খাঁওযাইলে, তাহাদের পেটের বড় ক্রিমি বাছিব 
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হইয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে মরা ক্রিমি বাঁহিব হইতে দেখ! যাষ। ইহা 5200601র 

স্থলে ব্যবত হইতে পাবে (8 70, ৪.) 
এবপ “কিংবদন্তী” আছে থে, পারিজাত নামক এক নাগরাজের পীবিজীত্তক নামে এক 

ন্ঠ। ছিল, পুর্ধ্দেব তাহাকে অতিশয ভালবাসিতেন। পরে কূর্ধ্যদেব অপর এক 

ন্দরীর্ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করেন। এমদ একজন ব্যক্তির এই 
আঁচিবণ খুব ঘ্বাব্যগ্রক! আর তাহার মুখ দেখিব না বলিয়া এই পাঁরিজাতক প্রাণ 

ত্যাগ করে এবং যেস্থানে কন্তাটি প্রাণত্যাগ করে সেখানে শেফালি ফুলের গাছ হয় ; 

কন্যাটি হূর্যাদেবকে দ্বণা করিত বলিথা, জন্মান্তরে সূর্যের প্রতি দ্বণা প্রকাশের জন্ত 

শেকালী ফুল প্রাতে স্্য্োদয়ের পূর্বেই বৃক্ষ হইতে ঝারিযা পড়ে (ত্রহ্ববৈবর্ত পুরাণ, 
প্রকৃতি কা, পারিজাত খণ্ড)। 

21999 ₹ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ৫. 
পাতী-জরে ও বাঁতে উপকারী। টাটকা পাতাব রস মধু সহ পুরাতন জরে 

উপকারী। 

পাতার ক্কাথ £-মৃছ অগ্নিতে গ্রন্থত করিয। গৃ্পীতে বিশেষ উপকারী । 
পাতার রস $--পিত্ত নিঃসারক, বিরেচক, অল্প তি, রমাষণ, অলপ চিনির সহিত 
ব্যবহাবে বালকদিগের্ ক্রিমিতে বিশেষ উপকারী । 

ঢা৫-ুহোচা2: 8 8250১ 100, 8160, 015 ৮,594 

৫৫ চু) 17105 603 ) 8০৭ চু 5 15861 8, 051,660) 017 চা, নিও 
234. 

| টি, রর ঁ 

360. ই08006563 2০০79851100, ( শেফালিক?) 
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(32005--907 দা3২/, 202, 

361, 9. ৪%79620101095 2০5. (ঘণ্টাপারুল) 

ভাঁষানুসারী নাম $_ মক, পাঁটলি, ঘণ্টাপাটলি__সংস্কৃত ; .ঘণ্টাপারুল-_বাংল!, মোষাঁ_ 
হিন্দি, মোঁখেমহাবাই্ী; মোখদলাই_-কর্ণাট , মগলিঙ্বাম-_তামিল ; মৌকপুচেষ্ট 
মৌদতুণডচে্টং মগলিদ__তেলেগু। ঘ্টাপারুল-_গৌড। 

মু্ষকে। মোচকো! মুক্ষো মোক্ষকো মুগ্চকম্তথ]। 

গৌলিকে। মেহনশ্চৈব ক্ষারবৃক্ষণ্চ পাঁটলিঃ॥ 
বিষাঁপহে। জটালম্চ বনবাসী স্ুতী্ষুকঃ। 
শ্বেতঃ কৃষণম্চ স দ্েধা হ্যা ভ্রয়োদশসজ্ঞকঃ ॥ 

মুক্ষকঃ কটুকোইসপ্চ রেচিনঃ পাঁচনঃ পরঃ। 
গ্লীহগুলোদরার্তিছে! দিধা তুল্যগুণান্থিতঃ॥ 

রাজনিঘণ্ট$। আজঞাদিবরগ। 

নামপর্যায় 8_যুদ্ধক, মোচক, মু, মোক্ষক' মুঞ্চক, গৌলিক, মেহন, কষববৃষ্দ পালি, বিবাগহ 

জটাল, বনবাসী, হুতীক্ষক-_এই তেরটি নাম। শ্বেত ও রষ্চ দুই প্রকারের 
ঘণ্টাপারুল আছে। 

গুণপর্যায় :__মু্বক-_কটু, অক্লবল, কুচিকাঁরক, ও পাঁচক। প্লীহা, গুলা, উদর রোগ নাশক। 
দুইপ্রকার ঘণ্টাপারুলই সমগুণ সম্পন্ন । 

জদ্থস্থান £__ছেটনাগপুর, পশ্চিমবন্দ, উভভিয্া 

বর্ণনা £_-৪০-৫০ ফুট উচ্চ গাঁছ। পত্র ৪ ইঞ্চি লা, ২ ইঞ্চি চওডা, ভিঘবাকৃতি। অগ্রভাগ সরু 
পকপত্ স্ঙ্মলোমযুক্ত ; বৌটা উ ইঞ্চি। পুষ্প দণ্ডে ১০০ ফুল হয। ফুলের বহির্ধাস উ 
ইঞ্চি, ৫ ভাঁগে বিভক্ত, গাপ.ডি শ্বেতবর্ণ ও ধৃসরবর্ণের দাগবিশিষ্ট। পুষ্পনল £- ইঞ্চি। 

ফল ২ ইঞ্চি লা ও ১২ ইঞ্চি চওডা, অত্যন্ত শক্ত । বীজ সাধারণতঃ ৩-৪টি থাকে। 
বীজ ভিম্বারুতি, চেপ্ট! ও লঘা পক্দযুক্ত। গ্রীম্মকাঁলে ফুল ও শীতকালে ফল হুষ। 

এই গাছেব আর একজাতি আছে, উহার নাম, 9. 09065০208 ঢোকে বলে (যো 

০: ঢা], 998) ইহার পত্র কোমল লোমাচ্ছাদিত , পুপ্পদণ্ড শক্তলোমাবৃত। 
ইহাব ফল কিছু ছোট। গ্রীন্সের প্রথমে ফুল হয। পত্র পক্ষাকার, ছুইদিকে ৩৪ জোডা 

থাকে এবং সম্মুথে একট। গত্র থাকে । ফুল ছোট, শ্বেত ও ধৃসরব্্ণ, বাত্রিতে অতিশয় 
পৌ্দ্ধ বিতরণ কবে। কাষ্ঠ ধৃপরবর্ণ, কাষ্ঠ হইতে তীঁতের মাকু প্রস্তুত হয। 
ঘণ্টাগারুলের ফুল খেতবর্ণ বলিষা ইহাকে সিতপুপ্প-পাটলা বলে। ইহার আবও দুইটি 
নাম আছে-_থথ! কা্ট-পাটলা ও মু্কক। ভাবৰমিশ্র ঘণ্টাপরুলকে সিতপাটলাঁ, মুফক ও 

কাষ্ঠ-পাটল! বলির! নি্দেধি করিয়াছেন। পাল! অর্থে বৈগ্যগণ বক্তপুষ্প বা পীতগুপ 
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পাটলাই গ্রহণ কবিয়া থাকেন। উহার ল্যাটিন নাম_ 900:50908]0100 302%৫0- 

1875 100. ইহার আর একটা জাতি আছে, তাহাকে 9. ০8610101098 100 বলে। 

উহার পুঙ্গ গীতবর্ণ। বহদেখে গীতপুগগ পাটলা অপেক্ষা রক্তপুষ্প গাটনাই অধিক 

দেখিতে পাওয়া যায়! কলিকাতা বোটাণিক্ গার্ডেনে ব্রিবিধ পাটলাই আছে। ত্রিবিধ 
গাছেব গ্রভের স্বচক্ষে দেখিলেই বিশেষ রূপে বুঝিতে গাঁরা যায। শুধু বর্ধন! গড়িয়া 

বৌধগমা হওযা কঠিন। ইহ। পার্বত্য উপত্যকায় অধিক পবিমাণে দেখা যায়। 
ব্যবহার্য অংশ £-মূল, ফুল। 

ুনগ্রস্থাংশের ওষবার্থে ব্যবহার $_ঘণ্টাগাঁরুলের মৃলত্বকের কষাথঘার! পক সরিষার তৈল 
লেপন করিলে দগ্ধব্রণ আরাম হয়। 

গুটোল ও পারুল ছালের ক্কাথ ধনে ও শুঠযোগে পান করিলে অগ্পিত্ত আরাম হয়। 
পাঁরুন ফুল মধুর সহিত পেষণ করিযা পাঁন কবিলে হিক্কা আরাম হয। 

পাচনে যে পাটল৷ ব্যবহার হয় তাহা ঘন্টাগারুল বা ঘণ্টাপাটলা নহে। উহু! 
81810180626 0:05: এবু অন্তর্গত। 

01055075 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £-- 

মূল_- কুষ্ঠে উপকারী। 
716. 86৭৫, ঢা], 91. 6 248 ১185 [১ 6162, 

৪, 8,151) 604 ১ 20৮০ ঢ, 15109, 8.8, 19660 2 9180015। 00 

চা 305, 

361... 800750275 57160101065 ০৪, ( ঘণ্টাপারুল ) 
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2. সে, 93, 7000,808:2 ঘ. 
039০০৬০-4& আদ 

রঃ 362. &. 650৪065 19105 (ত্তিকীটার্গাতি ). 

ভাষানুসারী লাম ২-কুঙালি--সংস্কৃত, প্রিকাটাগাীতি--বাংল! ; কীটাগুডকামাই-হিন্দি, 

মাঙ্গনজোদি-_মহাঁবা্টর; ইচান্কা , সু্দেলি--তামিল ; তেল্লাউপি--ভেলেগু। 

জগ্মান্থান ১--দাঁক্ষিণাত্য, সিংহল, করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশ, হুগলী, শ্রীরামপুর, বর্দমান 

প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে দেখ। যায়। 

বর্ণনা £--অত্যন্ত কীটাযুক্ত গুলু । শাখা সবুজবর্ণ; ছ।ল ফিকে ধৃলরবর্ণ, খম্থসে, কাষঠ খবর 
ও নরম। ডালের গ্রত্যেক গাইটে ১-৩টী কীটা আছে, ২-১ ইঞ্চি লঙ্খা। পত্র উজন, 

অগ্রভাগ ধারাল, ২-২ ইঞ্চি লম্া। ফুল সবুজেব আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, বৌটা ছোট, 
এক একটি অথবা অক হয়। স্তীপুচ্গ এক একটি অথব| ২টি হয়; গাপ.ডি লঙথা, 
অগ্রভাগ সরু। ফলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, বীজ সাধারণত; একটি করিষ! থাকে৷ 

শ্রীন্রকালে ফুল ও ফল হুষ। 

ব্যবহার্য অংশ $__ পত্র, শিকড় ও রস্। 

মৃলগ্র্থাংশের ওঁষ্ঘার্থে ব্যংহার '_-ইহার প্র উত্তেজক, প্রন্থতি ভ্্রীলোকদিগের গ্রপবের 
পর দেওয়া হয়। ইহার পত্র, নিমপাত। ও ইটের গুঁডা সমপরিমাণ একতে গুঁড়াইয়া 
প্রসবের গর দিবসে ২ বার ২ দিন দিবে; তৎগবে গ্রন্থতিকে তাভ ও মরিচের গুঁড়া 
খাইতে দিবে ও আহাবের পর একটু গরম জল খাইতে দিবে, দিবাভাগে ঘুয়াইতে 
দিবেন]। ইছ। প্রন্থতির পক্ষে একটি'উৎকৃষ্ট শীধধ (190. 7160. 32260) 0 

1889)। গ্রামালোকে প্রস্থুতিকে একটু ভাজ! হিং এর সহিত নিমতৈল দেয়; 

তৃতীষ কিন্বা চতুর্থ দিন হইতে ১ মাপ ধরিয়। উত্তেজক ও বলকীবক উষধ দেয়, ইহাতে 
্রন্থতি শীর্জ সারিয়! উঠে ও কার্যক্ষম হয়। এই প্রথা ভারতের অনেকস্থানে আছে। 

পত্রের স্তায় শিকড়েরও গুণ আছে। ইহা মৃত্রকর ও শোথ রোগে অপরাপির বধের 
সহিত প্রযোগ কবা হয়। 

এই গাছের শিকড় ও ছালের ক্কাথ এবং সমপরিমাণ, বচ (£১০০:03 ০8171003 ) 

জৌযান এবং লবণ, একযোগে ব্যবহার করিলে পুরাতন উদরাময় আরাম হয়। ইহা 
একটি উংকষ্ট উধধ। শিকড়ের ছালের রম ১-২ আউন্স এবং ছারগীছুগ্ধ ৩ আউগ 
পরিমাণ একত্ে দিবসে ২ বার সেবন করিলে ঘন ঘন মুন্তত্যাগ হুই্নলা শো 
আরাম হয (70509. 1১900, [00 17, 385)1 শিকড়ের ফাথ বমন নিবারকঃ 

ণগ্ঙ 



ধারক ও বদকারক। ইহাবু পাতা বসন্তের ক্ষতে এবং অপরাপর ক্ষতরোগে উপকারী 
এবং শিকড়ের ছাল বাঁতের পক্ষে হিতকর। 

ইহার ফল শ্বেতবর্ণ এবং লোকে খায়। 

01995 :-সংক্ষিপ্ত গুগপরিচয়-- 

ঘুল-প্র্াবকারক, বাত এবং উদ্রিরোগে ব্যবহৃত হয়। 

মূলের ছাল--বাতে উপকারী । 

পত্র-উত্তেঘ্ক, খাগাদ্রবোর সহিত ব্যবহারে বাতে উপকারী । 

-পৌঁভার রঘ-যন্তার মর্দি এবং হাঁপানির ও কাঁসিতে উপকারী । 

ছাল- নেয়া নিঃসারক! 

চ1৪:75106 0015 51522702605 পাসে 6225, 

৪7-78-1105 6203 8০৪০, চু 0 যা) 7657 8:65 556637 চাওো 

চু. 22347 5০185 348. 

362 ঠ2105. 26650055 1810 (্রিকীটার্গীতি ) 
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(2া005--/৮,ড10004, 142, 

369. 9, 09:3০. [7৮ (গীলু) 

ভাঁবানুসারী নাম $--পিনুঃ করন্তপ্রিয়--সংস্কৃত; পিলু-_বাঁংল! ; ভল--হিন্দি; লঘুদীলু, 

খোর পিবু, কিকৃশেচা বৃক্ষ-__মহারাষ্ট্র; খারীজাল্য--গুজবাট £ মিরিয়ে, উগনি_কর্ণাট; 
ফাল-_রাজপুতনা ; গোল্গ্রচ্ট্ং পিন্নবরগোগ্, ভারাগণ্ড-_তেলে্ড। কোঁকু, উদাই- 
পটাই-_-তাঁমিল ; ককৃছন্__বোথে ১ ঈবাক্--আরব; মোর-_দিংভূম | 

গীনুঃ শীবঃ সহআংশী ধানী গুড়ফলস্তথা। 
বিরেচনফলঃ শাী শ্ামঃ করভবল্লভঃ ॥ 
অঙ্গাহ্বঃ কট,কঃ গীলু$ কথায়ে! মধুরায়কঃ। 
অরঃ স্বাদুম্চ গুন্মার্শ-শমনেো। দীপনঃ পরঃ ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। আজাদিবর্?। 

নামপর্ব্যায় ৪ দীন, শীব, সহসাংশী, ধানী, গুড়ফল, বিরেচনফল, শাখী, শ্যাম, করভবন 
এবং অদ্বাহ্ব__এইগুলি নাম। 

গুণপর্ধ্যায় ₹_ পীলু-কটুরস, বিপাকে কমায় ও মধুরামনরম | সর, এবং স্বাছু। ওল়। ও 
অর্শ নাশক এবং বিশেষ অযনন্দীপক। 

জগ্পস্থান পশ্চিম বিহার, পাঞ্ধাব, সিদ্ধুদেশ, দৃক্ষিণভীরত, গজবাঁট, ক্ষন, উত্তর ও দর্দিণ 
সরকার | 

বর্ণম। ঃ- মাঝারি গাছ; বৎসরের সকল সময়েই ফুল ও ফল হত্র। সাধারণত; উত্তর ও 
দক্দিণ সরকারে. এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়! ইহার কা বন্ধ, ৮১০ ছুট 
উচ্চ হয়। বৃক্ষের তক কণ্তিভ, শাখা অনেক, শীখার বিপরীত দিকে পত্র হযন। গতর 

১-২ ইঞ্চি ল্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া. ডিম্বাকতি, মহণ। শাখার অগ্রভাগে ফুল হয়। 
ফুল ক্ষুদ্র, সবুজের আভাবুক্ত পীতবর্ণ। বহির্বাস ৪টি, দাতবিশিষ্ট। পুংকেশর ৪টি 

পুষ্পনলের মধ্যে থাকে। ফল অভিশয ক্ষুদ্র, কাল মরিচের দানা অপেক্ষা স্্ঃ 

লালবর্ণ, রসযুক্ত। ফুলে একটি বীজ থাকে । শ্রীম্মকালে ফুল ও ফল হয । 

ব্যবহার্য অংশ £--ফল, বীজ, মূল । 

বৈভ্ভকে পীলুর ব্যবহার । 

চরক ১) মদাতায়ের পিপাঁসায় পীলু ফল_ মাদাত্যয় রোগীর পিপাসা নিবারণার্থ 

পীলুফবের রস পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। (২) আনাহে পীলুষল--পীলুষলের 
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কক দ্বারা গরু স্বৃত গান করিলে, আনাহ নিবৃতি গাঁধ (চি: ১৮ অঃ)| চরকের 

সুঃ ২য়াতর্থ অধ্যায়ে এর উল্লেখ আছে শিরোবিবেচনে! 

সুরত £- গুলো পীলুফন-_পিষ্ট পীলুফল সৈদ্ধবলবণযোগে, গোমুত্র, ছু, মগ্ত কিছ ভ্রা্ষা 

স্কাথের মহিত গান করিবে। ইহা! গুনে হিতকর (উ: ৪২ অঃ)। তা ছাডা তের 

সুত্স্থানের ৩৯ ও ৪৬ অঃ শিবোবিরেচনে এব উল্লেখ আছে। 

বাগভট £--অর্শোরোগে পীলু--অর্শোরোগী তক্র অম্গপান সহ পীলুফল সেবন করিবে 

(চিঃ ৮ অঃ)। 

মূগ্স্থাংশের ওঁষধার্থে ব্যবহার ৫- হিন্দু বৈপ্েরা ইহার ফল্ পরিপাক কারক, উক্বীধ্য 
এবং রসায়ন বলিয়া বর্ণনী করিয়াছেন। ইহা বদ্ধিত গ্রীহা ও বাঁতরোগে ছিতকর। 
মাডওয়ার দেশে ইহার ফল শুষ্ক করিয়া খায়। শুফ হুইলে উহা। কিদ্মিসের গ্ঠায় 
মিষ্ট জাগে। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈধ বাহির হুষ, ইহা প্রন্থতির পক্ষে 
উত্তেজক ও বাঁতরোগে হিতকর। ইহার পত্র এবং নিশিনদা (16 0160118) পত্রের 

যোগে বাঁতের চখৎকার ওষধ প্রস্তত হয়। 

আরবের! ইহাকে 9০015820285 420 অর্থাৎ দাতন গাছ বলে। ইহার শিকড়ের 
ও৪ ইঞ্চি পরিমিত অংশ দ্বারা দঁতন করিলে দত পরিষ্কার ও শক্ত হয়। কথিত 

আছে যে, এই গাছ মহিষে ও উষ্টে খাইলে ভাহাদের ছু গাচ হুয়। ইহার ফল 
পেটফীপা নিবারক, ঘৃত্রকব এবং ইহার পাঁভা অর্শে ও ফোড়া পুল্টিদ দিলে ফোড়া ও 
অশের বস্ত্র কমিয়া যায়। 

ইহাঁর শিকডের ছাঁলে ফোঁন্কা, হয় (21৫. 7063. [0৫, 1.,.66)1 পীঘু বীজ 
অর্পবিধ নিবারক। ইহার বীজ খাওয়াইয়া অনেকগুলি লগ দষ্ট ব্যকি আরাম হইয়াছে 
(00 [25005 5০0৮ 00. 90506৮1625 হা 802৫5 80006250160 & 

055, 2505, [তিআ 92:165। 15580) 

ইহার বীজ উৎকৃষ্ট জোলাপের কাজ করে। 

. প্রেওঞঠ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়-- 

পাতা £-বাতে বাহ্ প্রলেপে ব্যবহৃত হ্য। 

পাঁতীর রম ৪-_পুষ্টির্বভাব জনিত রোগে উপকারী । 
পাতা ও আগডাঁল $_-বিরেচক, সর্বপ্রকার বিষের প্রতিষেধক । 
ফল ৪-উদবারান নাশক, প্রস্থাবকারক| দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশতি বর্দক। 
ওঁড়ির ছাল £সিদ্ধ করিযা মৃুজরে ব্যবহৃত হয। ইহা উত্তে্ক। খত ও অর্শরোগে 
রলকারক| 
মূলের ছাল- থেত্লঈথা চামডার উপর লাগাইলে শীঘ্রই ফোস্কা উঠে। 
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মন্তব্য £ধন্ত্তরীয় নিষন্ট, ইহাকে 'বৃহৎপীলুট বলিয়াছেন বৃহৎপীলুর একটি নাম 
'হাফল'। স্ুশ্রুত পীল্ টতৈলকে শিরোবিরেচক বলিয়াছেন। চরক বলিয়াছেন 

. পীলুফস-_“পক্ষাশয়গতে দৌষে বিরেকার্থং প্রয়োজযেৎ” (হু: ২)। 

ঘ1৫.-3০10.) ঢা], 991 ৮, 247 3 ২০৮,500, 01,626 3 ওত [ছি ৮815 

ভা00৮, [12299 ৮ 281, 

[২০6 -ঢ, 9, 1.১ 205 6191 0.9, 663 7 00০ ঢা], [5383 

১4২ 95 % 

২০ 

৫ 

363, 881%80018 0819108 [-107. (পীলু ) 

1৬, 2500%4088, 

(61009--04037994 বাত, 

864, 0 2580895 [0 (করম্চা) 

ভীষান্ুনারীনাম £_-কবমর্দ, কুষেণ সংস্কৃত; কবম্চা_বালা, করেগদ1__হিনি। 
করৌদা_বন্ধেঃ করবন্দে_মহারাষ্ট্র, করিজিনে -কর্ণাট ; কাশাকাই-তামিল ; 
ভাঁকা, কাঁলভিকেয়াঁ তেলেগু । কারার্তা--মালয়[ 
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করম সুষেগণ্চ বযায়ঃ করমর্দিকঃ। 
অবিগ্নঃ পাণিমদদ্চ কৃষ্ঃপাকফলো! মুনিঃ ॥ 
করমদদ? সতিক্তায়ে! বালো দীপনদাহকঃ। 
পরুজিদৌষশমনোইরুচি্ো বিধনাশন£॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। আল্রাদিবর্গ; ৷ 

নামপর্য্ায় £--করমর্দ, জ্বেণ, করায়, কবমদ্িক, অবিগ, পাণিমদরত কষপাকফলঃ মুনি 

এইগুনি নাম? 

গুণপর্য্যায় ৪ করমন্দ--তি অস্ররদ! কীচিফল_আগৃদ্ীগক ও দাহক। গাকাফল-_ 
ভ্রিদৌধ ন।শক, অকচিনাশক এবং বিষদৌষ নাশক। 

জনবস্থানি :_-সমগ্র ভারতের বালুকীময়, শুধণ ও পার্বতীয প্রদেশে জন্মে ১ পাজাব বর্ধা, সমগ্র 

বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওডা। ২৪-পবগণা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্কানে বাগানে চাষ 

হয ও কখন কখন জঙ্গলে দেখা যায়। 

বর্ণনা: বড গুন ও ছোটগাছ, শাখাখুলি ঘনসগনিব্ধ ও বিস্তৃত। প্রশাখাগুলিতে ও ভালের 
গইটে কাটা আছে। কখনও ১-২ ইঞ্চি লহ হয়। পর্ব দ্র, ১২-৩ ইঞ্চি লা, 
১১২ ইঞ্চি চতডা , গত্রের বৃস্তদেশ গোলাকার। পুষ্পাপ্ড শক্ত, ₹-১ ইঞ্চি। ভালের 
অগ্রভাগ হইতে ফুল বাহির হয়! ফুলের গাপংড়ি ৫টা, একমজে অনেকগুণি হয, 

গুগ্প খেতবর্ণ অথবা ফিকে গোলাপী, বহ্রবাস €৫টি। ফল ২-১ ইঞ্চি লা, দেখিতে 
বরুলের স্তায় ॥ প্রথমে লালবর্ণ পর্বে রৃষবর্ণ হয় বেশ মসণ। ফলে ওটি বা অধিক 

বীজ থাকে। ইহার আর এক জাতি আছে, ভাহার নাম 0. 0028655 85০৭ | 

বদস্তকালে করম্চার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে । 

ব্যবহার্য অংশ :--ফল ও শিকভ। 
মূলগ্রন্থাধমের ওষধার্থে ব্যবহার ₹_ ইহার অপক্কফল ধারক ও উগ্র। ইহার শিকড 

ভিত এবং পাবযস্ত্র দোষ শোধক। কন্বন দেশে ইহার শিকড গু'ডাইয়া, অশ্ব, 
লেবুব রুস ও কর্পৃর“ দিয়! পাচডার বধ প্রস্তুত করে (1030004-)। কটকে ইহার 
পত্রের ক্কাথ অবিরাম জ্বরের প্রথম অবস্থায বাবার করে। ঈচ্থার ফলে চর্শবোগ 
নিবারণ হয় বলিযা অনেক কবিরাজের অভিমত। 

010855 ._ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়-_ 

ফল-_পুষ্টির অভাব জনিত (বাগের প্রতিষেবক। 
তাপক ফল--সঙ্কোচক। 

গকফল--নিতাকারক , অশ্জনক। 

মূল্--তিক্ত, অগ্নদ্দীপক, ক্রিমিনাশক | 

218 78900. চি], 90155 156, ৮1916, 5 $ 180 1০5 ঢা, 426 &. 1289. 
ইনি ঢু তত হত 690 5 20৮৭ হু, [।51687; 8, 2, 0,668 চা 

দু, হত 235 ! 
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56005--50405214& 33 7002 

4৯৮1 010060008 0০৮) ১ 90002 

365. 4১, ০৪25001551185, ডে 0০2. ( গন্ধমালতী ) 

সাবামুসারী নাম £_মাঁলতী- সংস্কৃত £ গন্ধমালতী, যালভী-_বাংলা : গন্ধ মালতী-হিন্দি ' 
মাঁলতী-_তেলেণু। 

জিগ্ষোঝা কফহৎ ভিক্তা সুগন্ধা গন্ধমালতী। 
ভাবপ্রকাশঃ। কণুরাদিবর্। 

নাম পর্যযায়-গম্ধমালতী 

গুণপর্বায় ২__গন্ধমালতী-_দিগ্, উষ্কবীরধ্য, কফনাশক, তিন্তরূস, ও সুগন্ধ যুক্ত। 
জন্বান্থান 2_বিহার, নিয়বঙ্গ, মু্গের, খ'ষকুণ্ডের পাহাড়ে অনেক জয্মে। দাক্ষিণাত্যে অনেক 

স্থানে দেখা যায়। বোঁটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর 

বর্ণন! 2 বৃহৎ লতানে গাছ? কাণ্ড শক্ত, প্রশাখাগুলি কোমল লোমযুক্ত, পত্র ৪-৫ ইঞ্চি 

লব্বা এবং ২-২২ ইঞ্চি চওডা। পত্রের বুন্থদেশ গোলাকার, নীচেব শিরাগুলি অতিশয় দৃঢ । 
পত্রের বৌট! 8২ ইঞ্চি। পু্পদগ্ডের অগ্রভাগে ফুল হয়, ফুল বিভূত। শ্থতবর্ণ ও শত 
লোমাবৃত। পু্পস্তবক লা গোলাকার ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের ব্যাস ১২ ইঞ্চি। 

৭১২ 



্রপশ্পদ্ড নত, গর্ডকেশর কোমল লোমাকৃত) বীজ-ভিত্বারুতি, ২ ইঞ্ লা, চেষ্টা। 
বর্ধাকালে ও শরৎকালে ফুন হয। ফল শীতের শেষে গাকে। 

ব্যবহার্য অংশ £__ সমগ্র গাছ। 
মূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার $--সংঘ্কৃত লেখকগণের মতে এই গাঁছ উত্তেজক, বলকারক। 

ইহা দিত্ব প্রকোপে ও শররীবের বত শোধনে ব্যবহৃত হয (0. 0.10:৮)। 

£১02005108 2170126 &” 00০ গাছকেও কেহ কেহ মালতী গাছ বলেন। ইহা 

বর্মার অন্তর্গত ট্যাভয নামক স্থানে দেখা যাঁষ ( দ. 3. ] 115 6653 71828 1০০ 

৮440.) ইহার পত্র ৩-৪ ইঞ্চি; বৌটা। ৬ইঞ্চি। পুষ্প্দণ্ডে অনেক ফুল হয। 

ইহাতে শক্ত লোম আছে। ইহার ফল সম্বন্ধে বিশেষ জানা নাই। ভেষজগ্তণ উপরোক্ত 
গাছটার সমান। ইহাকেও বাংলায় ও সংস্কতে মালতী বলে, এইজন্য ইহার সথ্ধ 
আর বেশী লিখিবার আবগুক নাই। 

310859:5 :-_ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 2 

গীছ--ব্মনকারক। 

পাতী-যকতেব দৌষজাত রোগে উপকারী । 

ফুল--চদ্ছুরোগে উপকারী। 

চা. 785 [০৮৮ 1505 2 8০6 24585 5 1919, 

২ 

গা ৃ টি টি রর 
177 ্ 

রঃ 

গন্ধ মালতী) 365, 4£১6800508 ০81502005115 তে 0০5. ( 
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রিট পটিত 360৩5197018 0. ঘা ০, পুঁজি 

266. 4. 50501505 2. 9. (ছাতিম) 

ভাষাঁনুদারী নাম £-প্তপর্ণ_সংস্কৃত; ছাতিম__বাংলা ; ছাঁতিবন্ ছাতিয়ান্_হিনি; 
পাতবর্ণা, লাতিন--মহাবাষ্ট্র;) এলেলপ, এডাকুল, অবিটাকু- কর্ণাট; সগপর্দ-- 

. গুজবাট। এডাকুলাপালা_ তেলেগু; পালা__তামিল ; পালান_মালয। 

অপ্তপর্ণ? পত্রবর্ণঃ শুক্তিপর্ণ? স্ুপর্ণকঃ। 
সগ্ুচ্ছদো গুচ্ছপুষ্পোহ হুগ্মপর্ণো মুনিচ্ছদঃ ॥ 
বৃহত্বগ, বন্ুপর্ণম্চ তথ! শীল্লালিপত্রকঃ। 
মদগন্ধে গদ্ধিপর্ণে। বিজ্ঞেয়ো বহ্ছিভূমিতঃ | 
সপ্তপর্ণস্ত তিক্তোক্যজ্রিদৌবন্বন্চ দীপনঃ। 
মদগন্ধে। নিরন্ধেইয়ং ব্রণরক্তাময়্রিমীন্ ॥ 

অপিচ 
শারদী বিনদৌবিদ্ধ বিন্াক: গ্রহনাশনঃ 

রাজনিঘণ্ট$। চ্দানা দিবট। 

নাঁমপর্যায় £ _সপ্ধপর্ণ, পত্রবর্ণ, শুক্তিপর্ণ, স্পর্ণক, সগ্চ্ছদ, গ্রচ্ছপুষ্প, অসুর, সুনিচ্ছদ। 
বৃহত্বগ্, বনুপর্ণ, শঞ্মিপত্রক, মদগন্ধ, গস্ধিপর্ণ- এই তেরটি নাম। তাঁছাঁড়। শারদী 
বিনদ, বিদ্ধ, বিন্তাক এবং গ্রহনাশন আঁরও পাঁচটি নাম। 

গুণপর্যায় ৪--সপ্তপর্ণ তিক্তরস উদ্ণবীরধ্য, ব্রিদৌয নাশক এবং অগনদৃদ্দীপক। মাগন্ধ (ফুলের 
গন্ধ গজমদের গন্ধের ন্যায় ) বিশিষ্ট | ব্রণ, বক্তামাশয় এবং ক্রিমি নাশক। 

জন্মস্থান £হিমালয প্রদেশ, জীমু হইতে পূর্বদিকে ৩০০০ ফুট উচ্চ স্থানে; বঙ্দেশ, বর্ম, 

দক্ষিণভারত, হুগলী, হাওডা, ২৪-পবগণাঃ বর্ধমান, বীকুডাঃ নদীষ। প্রভৃতি জেলায় 

ধান্তার ধারে ও জঙ্গলে চুর দেখা যাষ। 

বর্ণন। 8__বৃহ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদদিত বৃক্ষ, ৬ ফুট বি্বা ততোধিক উচ্চ হয। ছাল ঘন, 
ধৃমরবর্ণ, কতকটা! খস্থসে। কাঠ, শ্বেতবর্ণ ও নবম। গাঁছ কাটিষ! ফেলিয়া রাখিলে, 

কাঠেব রং খাবাপ হয়। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লঙ্থা এবং ১-১২ ইঞ্চি চওডা। পুল্ষ লোমযুভ, 
উজ্জল ও চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রেব নিম্নভাগ ফিকে সবুজবর্ণ ; বৌটা 8 ইঞ্চি লঙ্া। 
ফুল সবুজের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ,গুচ্ছবদ্ধ। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লঙধা। বহিরাপ 9" 
ইঞ্চি লঙ্কা, কোমল লোমাবৃত ও ৫ ভাগে বিভক্ত | ফল ১ ফুট গণ কিছু বক্র, গাছে 
ঝুলিয়া থাকে, ইহা দেখিতে চেপ্ট। | বীজ ট ইঞ্চি শ্বেতবর্ণ, ছুই দিকে পশমের মত 
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আঁছে। ফর পাণ্কিলে ফাটিবা যায় ও বীজ বাধু বোগে অন্যত্র উডিয়া গডে ; এবং 

সময মত আবার অঙ্কুরিত হইয়া নৃতন গাছের টি করে। শরৎকালে ফুল ও 

শীতকালে ফল হয়। 

৬০5৮12574572878085 

তোলা , আঠ। ₹-১ আন]; তবকৃচণ ₹-২ আনা; পুষ্পচর্ণ ₹-৩ আন] । 

বৈদ্ধকে সপ্তপর্ণের ব্যবহাঁর। 
চরক ৫) কষ্টে সগ্তপর্ণ_ ছাতিমের ছালের কাথ কুষ্ঠ! এই কাথ বু রোগী স্মানে ও 

পানে ব্যবহার কবিবে (চি:৩* অ:)। (২) স্তন শুদ্ধযর্থ অর্ধপর্ণ--গুলধচ ও 
ছাতিমের ছালের কা পান করিলে স্ততুদ্ধি হয় (টি: ৩০ অঃ)1 

সুরত ::১) সান্দ্রমেহে সপ্ধপর্ণ_যাহার সান্্রমেহ হইয়াছে তাহাকে ছাতিম ছালের 
কাথ গান করাইবে (চি: ১১ অঃ)। (২) দন্তকাষ্ঠিগ্নতবিষে সধ্ধপ্ণ- বিষাঁক দদ্ত- 
কাষ্ঠ (দাঁতিন) ব্যবহার করিলে দন্তমাজীক্ষীতি প্রভৃতি উপনর্গ .জন্গিয়া থাকে, 
তগগ্রতিকারার্থ ছাতিম ছালের চূর্ণ মধুযোগে মুখরুহরে এবং মাটীতে, ঘর্ণ করিবে 
(ক: ১ অ:)। (৩ শ্বাসকাসে সপ্পর্ণ_খাঁহার শ্বানকাস আছে মে ছাতিমের ফুল এবং 
পিগ্ললী সমভাগে চূর্য করিয়া দধির মতের সহিত সেবন করিবে (উঃ ৫ অঃ) .. 

বা হিন্াশ্বীনে সপ্তপর্ণ:_পিত্তকফান্গত হিবাখ্ীমে .ছাতিম়ছালৈর রম 
-- পিল ও মধুষোগে পান করিবে চিঃ ৪ অ:)1- (২) দন্তক্রিমিতে সনভপর্স্ীতের 

ক্রিমি জন্য বেদনায়, দস্তগহ্বর ছাতিমের আঠীয় "পুরণ কিরে খুলশাস্তি হয় (উ: 
২২ অঃ)1 

চক্রদত্ত £--দুষ্টব্রণে সপ্তপর্ণ_ছাতিমের আঠা শুষ্ক করিয়া টা লেপন কৰিলে ক্ষত পূরণ 
হয় (ব্রণ শোথ-চিঃ )। 

মুলগ্রস্থাংশের ওধার্থে ব্যবহার £_সুুশ্রচত বলেন, ছাতিমঃ- নিয, গুন, ভৃজ্রপত্রের 
(91001845115 0008.) ছাল সমপরিমাণ, একুনে ২ তৌলা লইয়া! উহার ক্কাথ ব্যবহার 

করিলে ভ্বব+ চর্মরোগ, অনীর্ঘণ আরাম হয। ইহা! একটি বলকারক ওঁধধ। 
[00 005505 এবং 106. 2৪0৫12105 বলেন যে, দেশীর লোকেরা ইহার ছাল 

লব্ণ ও গোলমরিচের সহিত ব্যবহাৰ করে। ইহা। জরের সহিত উদবাঁময় আরাম 
কবে এবং ইহার স্থানীয় প্রলেপে গেঁটেবাত ও ক্ষত আরাম হয়! ইহাব ছালের 
গুঁভা ১৫ গ্রেণ কিন্বা ত্বকের ক্ষাথ ব্যবহার করিলে আঁমাশয়িক অজীর্ণ রোগেব 
উপশম করে। 

ছাতিমের ছাল 0172800990618 ০0 [0912-তে বহপরিমাঁণে ব্যবহৃত হইতেছে। 

ইহ। বলকারক এবং ছেটি ও ফিতার স্যার ক্রিমি নাশক। 
ইহার টাটকা শিকডের বস দুগ্বের সহিত খাইলে কুষ্ঠ আরাম হয় এবং পেটের 
ন্রিমি নাশ হয়। 
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ছাতিমের টাটকা ছালেব রর্স আঁদাব সহিত প্রস্থতিকে দেবন করাইলে তাহার 
শরীর শীগ্র সাবিষ! যায় (10570901)। 

ছাঁতিম পাতার 'ভাঁজা গু'ড়। ফোডার উপর পুল্টিদ্ দিলে ফোঁডা কাটিন্া যায় (98 
দু"5001300)| ইহা জর, রক্তআমাশষ ও উদরাময়ের একটি বিশেষ বধ এবং জবের 
পক্ষে কুইনাইনের সৃমগ্রণবিশিষ্ট | 

319552:5-- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ₹₹_ 

ছাঁল--তিক্ত; বনায়ন, বলকারিক স্তবপ্। ্যালেরিয়! জ্বরে, উদরাঁময়ে এবং আমাশয়ে 
উপকারী। সর্পদংখনেও উপকারী । ৰ 
ছাঁলের ছুগ্ধের, শ্যায় রস-_ক্ষতে উপকারী । 

মন্তব্য রক, কুষঠবর্গে এবং ন্তু গরুত আরখখাদিগণে মপ্তপর্ণ পাঠ করিষাছেন। হথঙ্গতোজ 

_ বিবমজরত্ব স্থৃত তৈনের পাঠে সপ্তপর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অবমিশরের মতে সগ্র্ণ 
জীর্ণজরহর | 

ছাতিমের ছাল রসায়ন বলিয়া আমবাতি, বাত এবং চর্ণরোগে ব্যবহৃত হয়| সঙ্কোচক 

বলিয়া চির্জাত উদারময় এবং সংগ্রহগরহণীতে পপ্রবুক্ত হইয়া থাকে। ইহা তি 
ও বর ৰলিষ্া জরাদি পীডার অবদানের জন্য মেব্য | 
৮ 1০১ 5,422 7853, চা. 351৫, 6242 78৮০5 ঢ০: 0215 দর +০64৫87 তথ] & পু £ 173. 

2 টি ৪] 642 ১8. 221 €72; টি 1 3863 চি: দূ 
৪ রঃ ০, 526, 

পা 5 

টি তা মির ঠি 
দি টা চে 
ধা টিভি তি ও 

366, 15605, 5001 2, টা. (ছাতিম ১ 
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6০৪70700409 7২. টি 

367. 1. £:06590905 1২. 73. (শ্ামালত1 ) 

ভাষান্থুপারী নাম 2 শাবদা, সাৰিবা-সংস্কৃত ; শ্যামাঁলতা_ বাংলা ; কলিছুধি--হ
িন্দি) 

ছাধ, শ্তামালতা-_বোস্বে , ইনুক্টি-_তেলেগু ) উদারগণ্দি__তাঁমিল : পল্ভান্পি-_ 

মালয। 

সারিবা শারদ! গোপা! গৌপবল্পী প্রতানিকা। 

গোপকন্য। লতাহ স্ফোত। নবাহ্বা কাষ্ঠদারিবা | 
সারিবা ভু মধুরা কফবাতান্্নাখনী | . 
কুষ্ঠকগুজরহরা মেহদর্্িনাশনী ] 

অপিচ ' - 
অধ র্ গা কলঘটাচ। 

রানি | দির [ 

নীম জিদ দারিবা" শারদ? গোপা, গৌঁপবন্লী, গ্রতানিকা' গপকন্ত। জী, অক্কৌতা, 

কাষ্ঠ সারিবা_এই নয়টি নাম। - টি এ- ই 
তাছাা, জঙপত্রা, দষধ-গর্ভা, সুগন্ধী কলঘট! এই চারটি নাম । ২. ++- 

গুপর্যায় £--মারিবা মধুররস, কফ, বায়ু এবং রক্তদোষ নাশক। কুষ্ঠ, ক, জ্বর, মেহ এবং 
্ধ নাশক। 

জন্স্থান পশ্চিম হিমালয়ের সিরমৌর হইতে নেপীল, ১০০৮ হইতে ২৮০৮ ফুট উচ্চ 
দেখা যাষ। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগে, আলাম, শ্রীহিষট, বর্মা, হুগলী, হাওডা, 

২৪-পব্গনা, বন্ধ মান, বীকুডা গ্রভৃতি জেলার জঙ্গলে বহুল পবিমাঁণে জন্মে । 

বর্ণনা ঃ_বহদুব বিস্তৃত লতানে গাছ, কখন কখন জডাইয| গাছের উপরে উঠে। প্রত্যেক 
গাইট হইতে থিকড বাহির হয। পত্র সবগুলি সমান নহে ১ -১২ ইঞ্চি লম্বা । ঝৌঁটা 
ইঞ্চি; পুষ্পদণ্ড ১৩ ইঞ্চি ল্বা, কোমল লোমযুক্ত। শাখাগ্রশাখ! ছোট, অগ্রভাগে 

ওটি ফুল একত্রে হুয। পুপস্তবকেব ব্যাস ই ইঞ্চি, ফুল শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বেগুনে। 
স্রীকেশর অভিশয় ছোট। শুঁটির আচ্ছাদন ৩-৬ ইঞ্চি লা, উ ইঞ্চি চওডা, অতিশয় 
অবনত। বীজ ২ ইঞ্চি। লতায় গৌ-মহ্যাদি বীধিলে ছি'ডিয়া যায় না। এই লতায় 

জেলেরা খালুই বোনে। বর্ধাকালে ফুন ও ফল হয়। 

ব্যবহার্য অশ:__শিকড,গত্র। কাঁথ-_৫--১০ তোলা, মূলক ২-৮ আনা | 
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বৈদ্ধকে শ্যামালতার ব্যবহার। ? 

গুশ্রুত 0১) অর্শে শ্তাযালতা- শ্ঠামালতার ঘূল পেবণ করিয়! মুৎ্কলসীর অভ্যস্তর ভাগ 
লিপ্ত করিবে। এই কলসীতে ঘোল রাখিয়া সেই ঘোল টক্ হউক বা না হউক, 

অর্শরোগীর পান ভোজনার্থ ব্যবহার কবাইবে (চিঃ ৬ অঃ) 1 (২) ব্রণ শোঁধনার্থ 
শ্যামালত_ স্টামালতার মূলের কাথ পান এবং ততবার ব্রণ বৌত প্রশন্ত (চিঃ ১৮ অঃ)। 
(৩ মুবিকবিষে শ্ু।মালতা- শ্যামালগ মূলের কাথ ও ক মহ গঞষ ঘ্বৃত পান করিলে 

মৃধিকবিষ প্রশমিত হয় (ক: ৫ অঃ)। (৪) পুতনাপ্রতিষেধে শুমালতা-শ্তামা 
লভার মূলের কাথ শিশুর পরিষেচনার্থ ব্যবহার করলে পুতনাগ্রহগ্স্ত শিল্ত হস্ত 
লাঁভ করে (উঃ ৩২ অঃ)] 

চক্রদন্ত :- নেত্ররোগে শ্ামা--হামালতাঁয় মূলের কাখ পরিষেচন করিলে কুনমনামক 
নেত্ররোগ প্রশমিত হয় (নেতররোগ_চিঃ )। 

বলেন ১-(১) বাতব্যাধিতে শ্তামা_বাসকের পত্র সহিত শ্যামালতার মূল পেবণ পূর্বক 
ছৃগ্ধঘোগে পান করিলে উর্দবাত নিবৃত্তি পায় (২) ব্রণতুক্র নামক নেত্ররোগে-যাহার 
শুক্র নামক নেত্ররোগ- হইয়াছে তাহার নেত্রে, হা!যালতার রস বা কাথ মধুদহ 
বিদ্দু বিন্দু পাঁতিত করিবে (নেত্ররোগ- চি; )। 

মূল গ্রন্থাংশের ওধার্থে ব্যরহার :- ইহার শিকড বরকারক। 

31555 :--দংক্ষিগ্ গুণপরিচয় £ ৃ 

০০০ ফাকা ঘর্রারক,গরানকারুকচরসায়ন। ত্যা/-খাবার খাই নার, 
ডুবে, চর্দ রোগেঃ বভদৃষ্িতেঃ .প্রদরে। দিরিলিষে, বাতে, কীক্ডারিছা দংশনে এবং 
সর্প দূশনেও উপকারী । সারসাপারিলাব পরিবর্তে ব্যবহৃত হয। 

পাতার ডগ্ার রদ ও পাতার রণ £ ন্ববন্ত 

মন্তব্য 8 চরক : বর্ণ, কঠ্য, বিষন্ন, পূরীবসংগ্রহণ, দাঁহগ্রশমন ও জরহরবর্গে এবং 

জুঞ্ত--বিদারিগন্ধাদিগণে ও সারিবাদিগণে সারিব। এবং বিষহর “একসর” গণে 

গ্যামালত। পাঠ করিয়াছেন । 

,ঘ--ড/126 1০, 6,430  উওত। মা, 295]. 23, 612. মহ, [ও [00078 
8890, [)0,7160. 71. 6617. 

2০-7.)]., 21) 6697 7২০৮৮. ১ 212, 0০27 6907 2০ 
1) 736. 11 326 7 01215, নত 237, 
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ডু ২ টি টি, ট /ঠ উ ২৩ 

দি (৫৯২২ 0৬/81/৫২২৫ ৮৯ 

৫ & 

36৭. 10৮10০৪7005 হি0065005 1২ 9 (শ্বামালতা ) 

96105-1507-4 থলি দাব& ২. 8 

368. টা. 87605590652 জাগা, (কুরচি ) 

ভাঁধানুসারী নাম : কুটজ, গিরিমন্লিকা, বংমক_ পংস্কত , কুবচি-_বাংল!; কুরচি, কুডা, 
কৌরৈযা-হিন্দি; পঞ্ডাকুডা--গুজরাট; কুরো, কওঘার-_পাঞজাব; ভেগ্রালরিনি, 
ভেলানেই' বুদাসগ্লানই--তামিল; কোদিসেপালা, গালাকোড সা, অম্বুডূ, অগুডচে্-- 
তেলেগু; কুডিয়া_ উডিস্তা , তিবাঁজ__আরব ; কুর্চি--বোগ্ে 

কুটজঃ কৌটজ:শক্রো বদকো! গিরিমন্লিকা 
কলিঙো মল্লিকাপুষ্পঃ প্রাবৃযঃ শক্রপাদপঃ॥ 

ব্রতিক্তো! ববফলঃ লংগ্রাহী পাওুরদ্রমঃ। 
প্রাবষেণ্ো মহাগন্ধঃ স্তাও পঞ্চদশধাতিথঃ | 

কুটজঃ কটুতিভ্তোঞ্চঃ কষায়ম্চাতিদারজিৎ। 
তত্রাদিতোহত পিত্তদত্বগ্দোবার্শোনিকৃন্তনঃ | 

অপিচ 
শক্রাশনঃ মহাগন্ধঃ কীলিঙগন্চ। তিক! 

রাজনিঘণ্ট,৪। প্রভনরাদিব্গঃ। 
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নামপর্যার কুট, কৌটজ, শত্রু, বৎনক, গিরিমলিক', কজিজ, মজিকা[পু, প্রা, 
শত্রপাদপ, বরতিক্ত, ঘব্ফল, সংগ্রাহী, পা্বক্রম, প্রাবৃষেণ্য, মহা গন্ব--এই প্নৈকেটি 
নাম। এ ছাভা শক্রাশন, মহাগন্ধ কালিঙ্গ ও তিক্রক এই চাটি নাম। 

গুণপ্র্ণায় ৪ কুটজ- কটুতিক্তিবস , উ্ববধ্য, বিপাঁকে কথায় রস। অভিসার নাশক। 
অসিত কুটজ-__বক্তপিত্তনাশক, চর্বদোষ এবং অর্শ নাশক | 

জন্মস্থান ₹__হিমালয প্রদেশ, ব্দেশ, বর্মা, মধ্য ও দক্দিণ ভারত । হুগলী হাঁওডা, ২৪-পবগণা, 
সুন্দববনঃ বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার বছস্থানে ও জঙ্গলে প্রচুর গাছ জন্মে 

বর্ণন। :__মাঝারী গাছ, ২*-২৫ ফুট উচ্চ; বসন্তকালে পাতা পড়িযা যাঁষ; কোমল ও শত- 

লোমবুক্ত , ছাল $ ইঞ্চি পুরু, ধৃনর বর্ণ, খদ্খসে | কাষ্ঠ শেতবর্ণ ও নবম । পত্রের 
বৌটা সুত্র ; পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লক্বা এবং ১২ ইঞ্চি চওডা, ডিহ্বাকৃতি, অগ্রভাগ ভ্রমশঃ ' 
সরু, পত্রের শিরা ১৭১৬ জৌডা এবং শক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ, অল্প গম্ববুত্ত, ১-১২ ইঞ্চি 
লম্বা, কোমল লোমবুক্ত। ফল, দুইটি আচ্ছাদনে আবৃত, ৮-১৬ ইঞ্চি লা, ₹ই ইঞ্চি 

চওডা, ভিতর ভাগে বক্র, মৃহণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফলে বীজ অনেক থাকে, 
বীজ ২ ইঞ্চি লবা, সরু ও লঙাকৃতি, সুক্ষ লোমাবৃত, বীজের গাষে পশম আইছে, ধূসববর্ণ, 
১২২ ইঞ্চি লঙ্বা। ইহার বীজ ড/:18708 0000০05 বীজের মত। ইহার 

বীজের নাম ইন্দ্রধব | বাজারে ঢুই প্রকার ইজযব আছে একটির বীজ যিষ্ট আর 
একটির বীজ তিক্ত। দেশীয় লেখকগণ এবং কবিরাজগণ এই দুই প্রকার ইন্্রববকে 

একই ড. 05০০৪ গাছ হইতে উদ্ভূত বলিযা সিদ্ধান্ত করেন, কিন্ত বস্তুতঃ উভয় 

ইন্দ্যৰ এক গাছের বীজ নহে। /. 00০০218 গাছ মাদ্রাজ, বর্মা ও মধ্য ভারতে 

এবং দক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে দেখা যায়, ইহার বীজ মিষ্ট কিন্ত [3015:17602 গাছের 

বীজ মিষ্ট নহে পরস্ধ তিক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মানে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল হইয়া 
থাকে। - 

কুটিজ সব্্ধে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ইন্দ্রদেব বখন হ্গমানকে অমৃত দিষা! জীবিত 
করেন তখন হনুমানের গাত্র হইতে এক ফোঁটা অমৃত ভূমিতে পভিয়া যায, উহা হইতে 
কুরচি গাছ উৎপন্ন হয়। 
চরক বলিযাঁছেন যে পুকৃষ ও স্্রীভেদে কুবচি ছুই প্রকাঁৰ। যে গাছেব ফল বৃহৎ, পুষ্প 
শ্বেতবর্ণ এবং পত্র প্বিগ্ধকর তাহা পুং কুটজ এবং যাহাব কাণ্ড ও তক শ্যামব্ণ,পুপ্প 
শ্ামবর্ণ, ফল ও বৌটা ছোট, ভাহাভ্্ী কুটউজ | [লে 873045560৫0, এবং 

85০:০05 গীছের প্রভেদ এই যে প্রধমটার ছাল ধূসর বর্ণ, দ্বিতীয়টির ছাল রবর্ণ। 
প্রথমটির পত্র শু হইলে উহার রঙ. ঠিক থাকে, দ্বিতীয়টির পত্র কৃফবর্ণ হুইযা ঘায়। 
প্রথমটির শু?টি পৃথক পৃথক, দ্বিতীয় শুঁটি জোড়া জোড়া) উহা! কাণ্ডের অগ্রভাগে থাকে 

প্রথমটির ফুল হেতবর্ণ, দ্বিতীয়টির ফুল বড, মোট! ও মৌগনব যুক্ত। এক্ষণে প্রথম 
কুটজকে শ্বেত কুটজ দ্বিতীয়টিকে কৃষ্ণ কুটজ বলা যাইতে পারে । খ্রেতকুটজ বঙ্দেশে 
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বহুল পরিমাণে দেখা যাষ কিন্তু কৃষ্কুটজ (7. 02০:০08) বদেশে গাঁওবা বায় 

না। শ্বেতকুটজ বীজকে ইন্্বব বলে। ইহা দেখিতে বই (০৪৫) এব মত ও তিজ্ত। 

ডয, ৫০০05 এর কীজকে ইন্তুবব বলে, ইহ! নকল ইন্তঘব। ইহার গুণ আনল 

ইন্্রযবের হাব; কিন্তু রক্ত আমাশয় রোগে ইহার প্রযোগে প্রায়ই উপকার পাওয়া ঘায় 

না। অতএব বিশে দেখিষা ইন্দ্রব খরিদ না করিলে উষধে ঘন হয় না। 

বাবহার্ধ অংশ ২-_ক্, বাজ। মাত্রা-হ্ক্ ও বীজের কাথ__€-১* তোলা । বীজচূণ-২-২ 

আনা। 

বৈত্তকে কুটজের ব্যবহার। 

চরক ৫) রক্তপিত্তে ইন্রবব- ইন্ত্বৰ কক্চেব সহিত ঘথাবিধি পক গব্য দ্থৃত রক্তপিতহর 
(টিং ৪ অঃ)। (২) কুস্ঠে ইন্দঘব--ইন্ববের এলে কুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অ:)1 
(৩) বল্মারোগীর অতিদাঁরে ইন্বব-ইন্রধব কন্ক কিঞিৎ,শুঠীচুরণযোগে তগুলোদকের 
সহিত পান করিলে হদ্জারোগীব অভিদাব নিবৃদ্ধি পায় (চিঃ ৮ অঃ)। (9) অর্শের 
রক্তত্রাবে কুটজ_-অর্শবোঁগীর্ পিচ্ছিল রক্ততাব প্রতীকারার্থ, শুগীচূ্ণ গ্রদ্মেপ দিয়া 

কুটজতকৃকৃত কাথ পান কবিবে (চি: ৯ অ.)। (৫) রক্তপিত্তীতিসারে ইল্্যব-_ 
৮ তোলা ইন্্ববের কাথ প্রস্তুত পূর্বক পান করিবে এবং ওঁধ4 সেবনান্তে মাংদবৃষ 
গথ্য করিলে, নত্বর পিত্ত উদবাময় জনন কবা যায় (চিঃ ১৭ অঃ)1 (৬) ব্রণরোপণে 

কুটজর--কুটজত্বকৃক্কত কাথ ছারা ব্রণ ধৌত করিলে ব্রণরোপণ হয় (চি; ১৩ অঃ)] (৭) 
মাংনগত বিষদোঝে কুট্--বিবদোব নিৃত্তর্থ কুটজমূলত্ক, জলের সহিত উত্তমরূপে 
পেষণপূর্বরক গান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ) ২৪ 

ভুত (১ কফপিস্তানুবদ্ধ রক্তজীর্শে কুটজত্বব্--আর্রর কুটজতক্কৃত কাথ পুন: 
পাকদারা গুড়ের মত গাঢ করির! দেবন করিলে কফপিত্ত প্রধান বুক অর্শ প্রশমিত 

হয (চিঃ ৬ অঃ)| (২) পর্ববপ্রকাঁর আর্শে কুটজ_-খদির এবং পিয়াল যেমন 

সর্ব কুষ্ঠ নাশ কবিতে পারে তদ্রপ কুটজ এবং ভল্লাতক সব্বপ্রকাব অশ” বিনষ্ট করিতে 

পারে (চিঃ ৬ অঃ:)1 (৩ বনুশ্লেত্ম রক্ত অতিসারে কুটজকানিত-কুটজত্বকৃরুত 
ক্াথ পুনঃ পাকে গাঢ করিঘা নেধন করিলে ঝটিতি বহস্মে় সরু অতিপার 
(আমবক্তাতিদার ) প্রশমিত হয (উ£ ৪০ অঃ)। 

ভাবপ্রকাণ ₹-শর্করারোগে কুটজতকৃ-দধির সহিত কুটভত্কৃ পেষণপূর্ক পান করিলে 
শর্করা মৃত্রমোত; ছারা নির্গত হইবা যা; শর্করা! রোগীর দৃত্রের সহিত বালুকাঁবৎ 
পদার্থ বাহির হইযা খাকে| . 

দূগ্রন্থাংগের ওবধাথে ব্যবহার ₹_কুটজ বযনকারক এবং দুরারোগ্য ক্ষতরোগ নিবারক। 
পেটের বস্ছনা। নিবারণে ইহা একটী অদ্ধিতীব মহৌধধ এবং বাধ পিত্ত ও ককের 
লংশোধক (1050200)। 
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কুরচিছাল, অতিবিষার ছাল, পাঠা €আকনাদি ), ধাঁতকীগুষ্প (ধাইফুল ), লোধছালি, 
বালা (02501012. 0007265 ), বেদানার খোসা এবং সখা, প্রত্যেক ১ তোলা, জল” 

৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোঁলা। ইহা সেবন করিলে যে কোন প্রকার আমাশয় 
ও কঠিন দাহ, বক্তশূল, র্তআমাশয় আরাম হয। 
মুসলমান বৈগ্যের! ইহাব বীজ ধারক ও ক্রিমিনাশক বলিয়! বর্ণনা করেন। তাহারা, 
ইহা পুরাতন ইাপানি রোগে ব্যবহার করিতে নির্দেশ দেন। ইহা মধু ও জাফরাণের' 
সহিত ব্যবহাৰ কৰিলে বেশ রসায়নেব কাজ করে এবং স্ত্রীলোকদের অনিয়মিত 

খতু ও খতুনাশ রোগে ব্যবহার করিতে বলেন। মাত্রা ১২ আউদ্দ কিংবা ২ আউন্ন 
দিবসে হুইবাব কিংবা! তিনবার সেব্য। 
কুরচির বীজ ভাঁজিযা জলে নিশ্েপপূব্ধক গেই জল পান করিলে পেটের দোষ দূর 
হয়। ইহা ধারক ও কলেবার বমন নিবারণের জন্য ব্যবঘত হইয়া থাকে (2১17911, 
2166, 0150. [005 125 489 )। 

কুটজ শিকভ গুলঞ্চ রসে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বহুদিন স্থায়ী জর ছাডিয়া যায়! 

ইহার বস এলধচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি সহিত মিশাইয়া বর্টিকা প্রস্তুত করিয়] খাইলে 
আযাশায় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয় (10527001:)। 

শোঁথরোগে সওতালেরা ইহার ছাল বাটিয় গায়ে মাখিয়া থাকে। কুরচি ধর 
সর্পবিষের ফুল! ও য্্রনা নিবাবক। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল বাছির হয় 
(8০৮, 4, 08200156110 

কাল কুরচির ত্বক্ জরক্ম, পাঁচক ও বলকারক এবং শুর্রক্ষয়জনিত অবসাদ নিবারক। 

ইহার পত্র দীতেব বেদনা নিবাবক (২. টব. 1৮০ চা, 392)। 

0109595- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ৫ 

ছাল__আঁমাশয়ে উপকারী । শোথে ছাল শ্ুকাইয়া গা করিয়া! গায়ে মাখিলে 

উপকার হয। 

বীজ-_লঙ্কোচক, জুরস্ন। জুরে, আমাঁশষে, উদরাময়ে এবং পেটের পীভাতে উপকারী! 

মন্তব্য ₹_চরক-__অর্শোদ্ধ ও ক্রিমিস্র বর্গে কুটজ এবং আস্থাপনোপগবর্গে ইন্দ্যব পাঠ 
করিকাছেন। সুশ্রন্ত আরগধাদি এবং লাক্ষাদি বর্গে কুটজ এবং আবপ্ধধাদি, পিগ্ল্যাদি 

বচাদি ও বৃহত্যাদি বর্গে ইন্দ্যবের উল্লেখ করিযাছেন। বাঁগ.ভট বলেন, “কুট্জো 
বক্তাশ প্রশমনানাম্” (অষ্টাঙ্হদয়_স্থঃ ১৩ অঃ)। 

ছ78-8090015, 0 দা], 226 8407 777, 10. €%. 1297, 1298 & 499; 
২650৩, 77070 12], 16৮47, যোগান 80 উপর 104. 060 
021 ৮,494, 

২০৫ 9 চা ওত 644 7 আঙচও দত 66 316) উচিত 6747 
1052800]5 0 3925 
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358, 8012007278 20010556000 ৪1] (কুচি) 

30099 84 0৬0]-5া4 73900% 

369. ২ 52:022908 8696৮ (চন্দ্রা) 

তীষানুষাঁরী নাম £- সর্গগন্থ, চন্দিকা, চন্তপুঙ্া- দত, চন্ছা, ছোট চীদ--বাংলা 

ছোট চাদ-_হিন্দি, চৌভানাভিল্পুরি-_মাল় ; পাটলা-গদ্ধি__তেলেগ্ধ ; কোভান্না- 
মিল্ গোরি--তামিল ; চুবামাঅবিনপোবী-_মালাবার ; শেঁতরিদণী_মহারাষি; 
শ্বেতভটকটেরা, বিলিযনেলগ্থু--কর্ণাট । 

নাকুনী দর্গগন্ধা চ সুগন্ধা রক্তপত্রিকা। 
ঈশ্বরী নাগগন্ধ! চাপ্যহিভুক্ দরনা তথা ॥ 
সর্গাদনী ব্যালগন্ধা ভরের! চেতি দশাহ্ররা। 
নাকুলীধুগ্ণলং তিন্তং কটুঝঃ চ ত্রিদৌবজিৎ। 
অনেকবিষ বিধ্বংসি কিঞ্ি শ্রেন্ঠং ছিভীয়কম্ | 

রাজনিঘণ্টঃ। মূলকাদিবর্গঠ । 
নামপর্বীয £_াকুনী, সর্পগন্ধা, হুগন্ধ, বুক্তপণ্ইিকা, ঈববী, নাগগন্ধা, অহিহক, সরসা, 

সর্পাদনী, বঝালগন্ধা__এই দশটি নাম । ূ 

নও 



গুপর্বায় : নাকু্পী ও গন্ধনাবুশী তিক্ত ও কটু বম, উদ্ণবীরধ্, জিদোষনাশক। নীনী- 
প্রকার বিষদোষ নাশক | নাকু্গী ছুই প্রকার, অপর নাম বয়স্থা ও গন্বনাঁকুলী আবধ্যে 

গৃদ্ধনাকুলী অধিক গুণসম্পন্ন। 

জন্মন্থানঃ-_হিমালয় প্রদেশ, সিরহিন্দ এবং মৌরাদাবাদ হইতে সিকিম পর্যন্ত স্থানে পরতের 
পাদদেশে জন্মে; খাসিযাঁপাহাড, শ্রিবান্ধুব, হুগলী, হাওডা ও বর্ধমান জেলায 

ছাষাপূর্ণ জঙ্গলে স্থানে স্থানে দেখা যাষ কিন্তু সকল স্থানে নহে। বোটানিক্ গার্ডেন, 

শিবপুব। 

বর্ণনা ₹_ ছোট ক্ষ লোমযুক্ত গু, ৬৮ ইঞ্চি লম্ব/, কখন কখন ২1৩ ফুট উচ্চ হয়। গাছগনি 
দেখিতে তেজস্কর, কখন লতাইয়া অন্য গাছে উঠে। ত্বক শ্বেতবর্ণ। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি 
লক্বা, ১২২২ ইঞ্চি চওডা, লক্ঘাতি, কিংবা! ডিদ্বাকৃতি, অগ্রভীগ সরু, নীচেব দিকে ফিকে 
সবুজ ও উপবের দিকে মন্ছণ, উজ্জল গাঁ সবুজ ; পত্রেব কিনাব। স্থানে স্থানে অম্পষট 
পত্রের শিবা! ৪-১২ জৌডা থাকে ; হৌটা ই ইঞ্চি। পু শরেতবর্ণ, অথবা ঈষৎ লা 

কিম্বা গোলাপী বং বিশিষ্ট, প্রা ১ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল থাঁকে। 
বহর্বাস ছোট, উজ্জল লা'লবর্ণ। পুণ্পের অন্তস্তবক ২ ইঞ্চি লা, পুষ্পনল বজ্র, গাপ.ডি 
৫টি থাকে। ফল জৌডা জোডা কিন্বা এক একটি জন্মে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস & 

ইঞ্চি, বিস্তৃত ওঃডিথারুতি। গ্রীশ্মকালে ফুল ও বর্ধাকালে ফল হুয। 

ব্যবহার্য অংশ £-_-শিকড, পত্র ও বস। 

মুলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার £সর্পবিষেব প্রতিষেধক বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি 
আছে; কিন্ত কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা জর নাশক ও ব্লকাবক, 

ক্রিমিনাশক। 

বন্ধে প্রদেশের যজুরেব! ইহাব শিকড কোঁমবে বাধিধা বাথে , তাহারা বলে যে, এই 

শিকড কাছে থাকিলে, পাকযস্ত্রের কোন গীডা হয না| ইহার শিকড ও ঈশেব মূলের 

(40560190019 191০9) শিকড। কঙ্কন-দেশে কলেরার পেট বেদনাষ ব্যবহার করে। 

পেটবেদনায় ইহার শিকড ১ ভাগ, ২ ভাগ কুবচি ও ৩ ভাগ বাগাভেরেগাঁর শিক 
(02099৮8 ০0553) দুগ্ধের সহিত সেব্য। বিহার ও আবও পশ্চিমে ইহা “পাগল! 

দওযাই” বলিয়া খ্যাত। অনেক স্থানে ইহা উন্মততাঁষ বিশেষ ফলপ্রদ বলিযা অনুমিত 
হয। বিহাবে ছেলেদের ঘুম পাডাইবাঁর জন্য ইহ! ব্যবহৃত হয়্। 
চন্দ্রীর শিকড, কাঁলমেঘ, আদা ও বীটলবণ জববোগে ব্যবহৃত হয়] মান্র-৩-৪ তৌগ! 
(005100০%)। 

019998৮ ৫-_সংক্ষিগ গুণপরিচয় ৪ 

মূল-_মোহ এবং নিপ্রাকারক, দ্দিষ্ীকারক, অপন্মারে বিশেষ উপকাবী। রক্তের চাপ 

৭৪ 



পরথমক, পেটের যন্রণার উপকারী । ইহার কাথ সেবনৈ জবাহুর সঙ্কোচন বাডাইয়া 
গ্রপবকালীন বেদনা বাঁডাইয়। দেয় । 

পাতার রদ চচ্ষুভারুকণব ঝাপসা! দৃষ্টি ন্ট করে 

ঢ1/.--571206 155 01849) 306 1885 0784) এতো? চা, 2251, 

64 00108 89৪0 [70 1060, 2170 602 8, 

11-, 8115107 632, 2005 ঢা [50694 9 8, 0১ £। 671 31105700015 

15414. চাছোদ। 0 75235, 

টা রি 
(01671 

175 

969. 2৪0%0128 52787008827 (চন্দ্রা) 

(6005-121]1016 9০012170. 

তি 20010006120, 

370. ৈ, ০৫0125 901ঞচণ, (করবী) 

ভীষানুসারী নাম করবীব, অঙ, অশ্বমারক- সংস্কত; কববী--বাংল! , বখের, বণৈলী 
হিলি, কণের, কছ্কোর--মহাবাই্; বাকণলিদেকর্ণাট ;) কণের--গুজরাট 

কাণেরচেট করভিবন, জান্লেবত-তেলেগু, আলারী, করভিরমং--তািল? 
করভিরম_মালয়। করবী-বোছে। 

৭২৫ 



করবীরে! মহাবীরে! হরমারোহগ্বগারক £ | 
হয়গ্ঃ প্রতিহাদম্চ শতকুন্দোহশ্বরোধকঃ ॥ 
হয়ারিরাঁরবঃ কুন্দঃ শকুন্দঃ শ্বেতপুহ্পকঃ। 
অশ্বান্তিকত্তথাহশ্বদ্ধো নখরাহ্রোহশখবনাশকঃ ॥ 
স্থলাদিকুমুদঃ প্রোক্তো দিব্যপুণ্পো হরপ্রিরঃ | 
গোরীপুত্প; সিদ্ধপুষ্পো! দ্িকরাহ্রঃ গ্রকীন্তিতঃ ॥ 
করবীরঃ কণুন্তীকষঃ কুষ্ঠকগু,তিনাশনঃ। । 
্রণার্তিবিষবিদ্ফোট-শমনোই শ্বমৃতিগ্রদঃ ॥ 

অগিচ - 
শ্বেত-রক্ত-পীত-কৃষৈ ভেদা স্থযন্তে চতুর্বিধাঃ। 

রাজনিঘণ্টঃ। করবীরাদিবর্গ। 

নাঁমপর্ধ্যায়_কববীর, মহাবীর, হযমার, অশ্বঘারক, হয়প, গ্রতিহাস, শতকুন্দ, অশ্বরোধক, 
হয়ারি, বীরুক, কুন্দ, শকুন্দ শ্বেতপুষ্পক, অশ্বীস্তক, অশ্বস্ন, নখবাহ্ব, অশ্বনাশক, স্থলাদি- 

কুমুদ, দিব্যপুপ্প, হরপ্রিয, গৌরীপুষ্প, সিদ্ধপুগ্প-__এই বাইশটি নাম। শ্বেত, রক্ত, গীত, 
ও কৃষ্ণ বর্ণ ভেদে করবীর চার প্রকাব । 

গুণপর্ধ্যায় £-করবীব-_কটুবস, উ্ববীর্, কুঠ ও কগুনাশক। ব্রণরোগ, বিষদোষ ও 
বিস্ফোটনাশক। ইহা অশ্বমারক (অর্থাৎ ব্যিকাঁরক )। 

জন্মস্থানি মধ্য ভারতবর্ধ, শিদ্ধুদেশ, আফ্গানিস্থান এবং হিমাঁলয প্রদেশের ৫৫০* ফুট 

উচ্চে। সমগ্র ব্দেশ, ছোটনাগপুর, বিহার, হাওভা, বর্দমান প্রভৃতি জেগাঘ বাগানে 
রোঁপণ করে| 

বণনা £_সরল বিস্তৃত ডাল ঘুক্ত ছোট গাহ, ১*-১৫ ছুট উচ্চ হয়। গাছের মৃলদেশ হইতে 
বহু শাখাপ্রশাখ। বাহির হয়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লা, সক্ষ, পুরু, মধ্যশিরা শক্ত । বোঁটা 
অতিশয় ছোট। ফুলের ব্যাস ১২ ইঞ্চি, সৌগন্বযুক্ত, গোলাপী ও শ্বেতবর্ণ। ফল ৬ 
ইঞ্চি লঙ্ব! ও কতকটা গোলাকার ; ফণে বীঙ্ঘ অনেক থাকে, বীজ সিকিব মত 
গোলাকার 3 চেগ্টা, এক গোছা শ্বেতবর্ণ, উজ্জল ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ গশম-ময লোমে 
আবৃত। কল গাকিলে ফাটিয়া থায়। করবীব ভাল ভাদদিলে প্রচুর শ্বেবর্ণ আঠা 
বাহির হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালে করবীর ফুল হয । শীতকালে ফল পাকে! 

ণ্ভ 



ব্যবহারধ্য অংশ ৪ মূলের ছাল ; মাত্রা-_মূলের ছালদর্ণ, ট-8 আনা । 

বৈদ্ককে করবীরের ব্যবহার 

চরকঃ-0) কুষ্ঠে করবীরত্ক্_কুষ্ঠবোগী করবীর মূনত্বক্ দাধিত জল স্নান ও পানার্থে 
ব্যবহার করিবে (চিঃ ৭ অ:)। (২) পাঁলিত্যে করবার মৃলত্বক্_ছুদ্বিক। কিনব 
করবীর মূলত্বক্দুষ্চে পেষণপূরব্বক, শিরঃস্থিত পককেশ উৎপাটন করিয়া তত্থারা শিরঃ 
গ্রলি করিবে। ইহা ব্যবহার কবিলে কেশ পুন'পক্ষত প্রাপ্ত হয় না (চি: ২৬ অঃ)। 

দুশ্রুত ১১) অশ্মারীতে করবীর ক্ষার-_শশুষ করবীর মূলত রুদ্ধমুখ মুগাত্রে অন্ধ 
করিবে! এই ক্ষার ই আনা- ২ আনা! মাত্রায় অশ্মরী রোগী মধু সহ সেবন করিবে 
ধধসেবী মধুর বস, দ্বৃত ও ছুগ্ধবহুল ভোজন কাবিবে (চি: ৭ অঃ)। (২) উপদংশে 
করবীর পত্র-করবীর পত্র দিদ্ধ জল দ্বারা উপদংশ ধোঁতি প্রশস্ত (চিঃ ১৮ অঃ)। 

চক্রদত্ত ১) ত্রণদারণীর্থ করবীর মৃলতুক__গক ক্ফোটিক, জলিষ্ট করবীয় মূলত্ক্ 
দ্বার! প্রনিথ করিলে বিদীর্ঘ হয় (ব্রণশোথ চিঃ)1। (২) পাঁমারোগে করবীর 
যুলত্বক_করবীর মূল ত্বক দ্বাৰা পক তিলতৈলের লেপ দিলে, পাম! অর্থাৎ গাঁচডা, 
খোস্ আরাম হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (৩) নেত্ররোগে করবীর--করবীবের কোমল পত্র 

. ভ করিলে যে রদ নির্গত হয়, তথবারা নেত্রে অঞথন করিলে, বনু অশরপাতা্িত নেত্র- 
কোপ প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। 

ভীবপ্রকাশ --উপদংশে করবীর মৃলদবক্_পিষ্ট করবীর মত বাবা গ্রলেপ দিলে 
উপদংশ প্রশমিত হয় ( উপদংশ চি:)। 

মগরস্াংশের ওবধার্থে ব্যবহার ১ _করবীব কচি পাতাব টাটকা রস চক্ষে দিলে চকষুউঠা 
আরাম হয়। ইহার শিকড বিষাক্ত, অতএব ইহা খাওয! উচিত নহে। 
পত্রের ক্াথ ফুল দিলে ফুল! কমিয়! যাঁয় এবং উহার শিকডের ছাল হইতে যে তৈল 
উৎপন্ন হয় তাহা চর্মরোগ ও বুষ্ঠনাশক। 
ডাঃ মীরমহন্ম হোসেন বলেন যে, ইহা গোকার পক্ষে বিষ। এই কাঁবণে ইহা পাঁচডা 
আরাম করে। কববীব বিক্রিয়া হাস্ত্ের উপর প্রকাশ পার এবং ইহা হদ্যস্ত্ে 
অবদন্নত। আনয়ন করে বলিযা, ইহা 7018:0115-এর স্থলে ব্যবহার কর! যাইতে পারে 
(৬18০) । করবীমূল প্রলেপ ছাডা অন্য কোন প্রকারে বাবহার করা উচিত নহে, 
কারণ ইহা বিষ। ধ্ৰন্তরী নিঘণ্টুকার কেবল প্রলেপ কার্ধে ইহার ব্যবহার বিধি 
দিয়াছেন। ইহা কুকুর, বিড়াল, গো, অশ্ব গ্রভৃতির পক্ষে বিষ। 

১৬, 



করবীব ণিকড রবিবারে তুলিধা কাণে বাধিলে জর আরাম হয়। দষ্টস্থানে ইহার 
প্রলেপে বিছা, ভীমরুল্, প্রভৃতির বিষ, এমন কি সর্পবিষ নষ্ট হয়। 

করবীর শিকড় গুঁডা করিয়া মাথায় মর্দন করিলে মাথাধরা আরাম হয়। ইহার 

পল্রের বসের ক্কাথ অল্প পরিমাণে ফুলাষ দিলে ফুল! কমিয়া যায়। পত্রের রম অল্প 

পরিমাণে ব্যবহার কবিলে বিষাক্ত গ্রাণীর বিষ ও সপবিষ নষ্ট হয়। কর্বীর বিষক্রিয়া! 
শরীরে প্রকাশ পাইলে গব্যদ্বৃত ব্যবহার করিলে বিষক্রিষা নষ্ট হইযা যাঁয়। শ্বেত 

কববীর ফুল শু করিয়া উহার গুঁডা ও এলাচ গুঁডা একত্র করিয়া নম্ত লইলে 

স্পবিষ নষ্ট হয়। করবীর শিকভ গর্ভআরীব কারক । করবীর শিকড বাঁটিয়া ক্ষতস্থানে 
প্রলেপ দিলে পৃষ্টব্রণ ও লিঙ্গমুণ্ডেব ক্ষত আরাম হয় (শার্ধর )1 

31055: £--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়_ 

গাছ -বিষাক্ত । 

মূল__শক্তিশালী ভ্রীবক এবং ভ্রবকারক। জলের মহিত ঘযিয়। নিফিিসের নৃতন ও 
পুরীতন ক্ষত উপশমের জন্য পুরুষাঙ্গে লেপন করা হয়। 

পাতার ক্কাথ-_ফোলা নিবারণার্থ ব্যব্হত হয়| 

মূলের ছালের তৈল__মাছের আঁশের মত চর্শরোগে এবং কুষ্ঠরোগে উপকারী। 

মন্তবা £_চরক (চিঃ ২৫ অঃ) ও জুশ্রতত (কঃ ২ অ.) করবীরকে 'মুলবিষ” বনিয়াছেন। 
সুত্রঃত শিরোবিরেচক বর্গে করবীব পাঠ করিয়াছেন। ধনবন্তরীয় নিঘণ্ট,কার কেবল 
প্রলেপাদি কাধ্যে করববের ব্যবহারের উপদেশ দিযাছেন। ভাবপ্রকাশ ও বলিয়াছেন 

“ভক্ষিতং বিষবন্মতম্” ৷ চরক কেবল কুষ্েঃ এবং ম্ুশ্রনত কেবল 'অশ্বরীতে 

মেবনার্থ করবীরের ব্যবহার করিয়াছেন । 
করবীর মূল ও মৃপত্বকৃ উভয়ই অমোঘ মৃত্রকারক | ইহার কাথ 'হৎ বৈকল্য' বিশেষে 

« (086155955:015 ) ও শোথরোগে প্রযোজ্য । গর্ভপাতন কিন্ব! আত্মদাতার্থ করবীর 
মূল প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। নবজ্বব ও বিষমন্বরে পীতকরবীর ত্বক উপকারী। 
বীজজাত তৈল বাস্তিকর ও বিবেচক। 

ঢা16.00520১ 20:62 8021, হজ 0132 58০০ 098,024) যেতো 88850, 

[750 150, 016,619 ৪. 
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15398 7 01802 তত তত 297, 
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ভীঘানুসারীনাম 2 _কৃষ্ককুটজ-_দংস্কৃত ; দুধকরবী_ বাংলী + ধরোলি, মিঠাইন্রয়ো- হিন্দি ; 
ধৈরা-বোদ্বে; আৎকুরি--আসাম ; কিলাওয়া-_পাঞ্লাব;ঃ কছুনাগলু- কর্ণাট ; 
পালাই__তামিল ; কোলামুখি-_তেলেগ ; করিঙ্দি-_নেগান। 

জন্মস্থান 8-এই গাছ সমগ্র ভাবতে দেখা যায়। সিকিম, সাহীবাঁণগুরের জঙ্গলে, রাজপুতনার 
আবুপাহীডেব নিকট, বিহাব, বর্মা, গোদাবরী নদীর তীর ও আসামে এবংবোটানিক্ 

গার্ডেন, শিবপুরে দেখা যাষ। 

বর্ণনা $_ ছোট গান, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত ফুল ১ ইঞ্চি পরিমাণ, পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হর, 
ফুলেব অস্তংন্তবক গীতবর্ণ ও নেবু রং বিশিষ্ট। ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর । ফুল প্রথমে 

শ্বেত, গবে বেগুণে বং-এ পরিবতিত হয়| ফল শু'টির মত, ৪-১২ ইঞ্চি জা, ২ ইঞ্চি 
চওডা, সবল ও চেপ্টা, ফলে বীজ অনেক হয়। বীজে শ্বেতবর্দ রেশের মত লোম 

আছে। নভেম্বর মাসে ফুল ও পরে ফল হয়! 1): 70075 বলেন, ফুল ফুটিবার 

পর ইহার বর্ণ পবিবন্তিত হয়। 

ন২৯ 
৯২ 



ব্যবহার্য অংশ :_শ্রিকড় ও পত্র। 

মূলগ্রস্থাংশের ওধধার্থে ব্যবহার :--এই গাছও সর্পবিষ নাশক। ইহাঁর ছাল হইতে 
একপ্রকার ওবধ প্রস্ত হয়! উহা ভ্রীলোকনদগের আর্তব ব্যাধি ও পুরুষদের জনন- 
যন্ত্রের রোগে বিশে ফনপ্রদ। 
817 1৫20502 বলেন বে কোন স্থান হইতে বক্তত্রাব হইলে ইহার দগ্ের মত আঠি। 
উহা! বদ্ধ করিষা দেদ (32015)। 

ইহার বীজ শুক্রক্ষ জন্য দৌর্বন্যনাশ স্রে। পন্দ দত্তশূল নিবারক ও উদরার 
নাশক । 

19955 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 

ছাঁল_ভ্ত্রীলোকদিগের মানিকদোব এবং পুরুষদের জুননহন্ের রোগে উপকারী | 

অন্তব্য ইহার বীন্রকে “মিষ্ট ইন্দ্ববের এক প্রকার বলে। 

16718061055 04435 1296 ১ 71856 [05 026 1545 8016616, লতেছে 

151. 2, 0364 
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872. জা. এত ৪৮ হেব) এ. ০ 

ভাঁধানুনারী নাম 2--ইুবব, হরমারক- দত্ত; ইহুবব-বালা; শিঠাইভাফ ইন্দবৌ_ 
হিন্দিঃ ইজ্বব-বোছে ; মিঠা ইত্বব-আরহাট্্; মিন ই্দবব-_গুজরাটি ; কিরি- 
কোঁডাসিগরি- কাস ; কোটাদ্দাকাঁনা-_ মান ; ভে পা্গাই-তামিন ; ডেভাপান 
এনকুহুকোদিশ!-তেনেও + লিদ্হ্দ-অস্কীরলমূর_ আরব । 

ইন্রববা তু শক্রাহ্্া মক্রবীজানি বনকঃ। - 
তথ৷ বত্কবীজানি স্ত্্গ কুট্লাকলম্ ॥ 
জেরা ভদ্র চৈব বীজাা কুটাজাভিধা। 
তথা কলিহবীজানি পর্ব্যা়ৈদ প্রবাহ ॥ 
ইন্দ্রবব কটুস্তিক্তা ঈীতা কছদাতরক্রপিত্তহরা ! 
ডাহাতিনারশমনী নানাজরলেষণূলমূলদরী ॥ 

রাজনিবণ্ট,:। গ্ভদ্রনিবর্ণ ₹ 
নামপর্যার £-ইন্ছযবা, শক্রাহ্ব, শক্রবীজ, বৃত্দক, বৎনকবীভ, ভরা, কুটগাকল, ভতবুবা, 

বীজান্তা, কুউজাতিধা, কলিহবীভ,._এই এগারটি নাঁদ 1 

গুণপর্ধার £_ইভ্ষব কটুতিক্ত বুস, লতবীর্ঘয কক, বাবু এবং ব্রি নানক । লহ, 

অতিপার, নাঁনাপ্রকার জর লো এবং পরিখীমশূল নাশক । 
জমন্থাল 8দখা-ভার্তবর্ধ, লাক্দিখাতা, ব্রহ্দেণ বোহে, করম ও গোঁধাবরী গ্রনথতি স্থানে 

ও বোটনিক্ গার্ডেন, শিবপুরে পে । 
বরন £-_হোটিগাছপ্রশাধাগুলি নরম লোমবু। পহ ৩-৫ ইঞ্চি ল্হা এবং১-১ই ইচ্ছে চড়া, 

পত্রে ৬-১২ জৌডা শিরা আছে, পরের বৃস্ধল্খ সৌলাকাত অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু বৃষ্থ 
অতিশয় ক্কুহ। পুন কুরটার ন্যার শাখা শুশাখা বিশিষ্ট; পুপীননরে অগ্রভাগ 

অ৪টি ফুল হয়। প্রশাঁখার গঁইট হইতে পু্নও বাহির হয়। ছু হ্বেতবর্ণঃ ব্যাস 

উইঞ্চি, দৌরকবঘুক্ত। ভ্রীকেশর দও নরম | শট ৬৮ ইঞ্চি লা, গৌলাকার, সণ, 
গাকিলে কাঁটিরা বীজ বাহির হয়! বীন ই-$ ইঞ্চি, কোমল লোমঘুক্ত। চৈত্ত বৈশাখ 

মাসে ফুল ও ঈতকালে ফল হফ। 

ব্যবহার্য অংশ £--বীভ ও তক। 

বৈগ্তকে ইন্দ্যবের ব্যবহার 
চরক ০) রক্তপিত্তে ইন্ধব__ইজ্বব কনের দহিত ফখাবিধি পক ছৃত র্পস্হর (ভিট ৪ 

অঃ) (২) কুস্ঠে ইন্ছব__ইভ্ববের প্রলেপ বুষ্ঠে হিতকর (টিং * অ। (৩) যক্ষা 
রোগীর অতিদারে ইত্রবব-_ইত্যব কন্ত কিং শুচূ্ন ঘোগে তঙুলোলুকের দৃহিত 
পান করিলে, বন্ধারোইীর অতিদার নিবৃদ্তি পাঁর (টি ল অঃ] 0) পিভ্তীতিদারে 

ইন্তযব-_” তোলা ইন্ছববের কী প্রস্থত পু্কক গান করিবে এবং বধ সেবনান্ছে মাংদ 
যু পথ্য করিলে, নত্বর শি উল্রামর ভর করা যার (টিং ১৭ অই) 

5১ 



মূলগ্রস্থাংশের ওবার্থে ব্যবহার 8-_ইহার শিকডেব ছাঁল এবং বীজ কুরচির সহিত 
ভেজাল দিয়া থাকে। বাজারে ইহার বীজ ইন্দ্রবব বলিধ! বিক্রব হয়, কিস্ক প্ররুত 
ইন্দুযব, কুবুচী বীজ ভিন্ন অন্য বীন্গ নহে। তবে উবেব বহুল পরিমাণে সৌদাদৃ্ 
আছে। ইহার ছাল কুব্চি ছালের ন্যাব, তবে কুব্চি অপেক্ষা একটু রষ্তবর্ণ। বাজারে 
ইহার ছাল 00018551 04 77611102া 751. বলিয়া বিক্রঘ হয । কিন্তু 000659 

এ বলিতে কুর্চির ছাল বুঝায়। ইহার ছাল বলকাঁবক ও বীজ কামোভেজক। 
ইহার পত্র ও ছালের ক্কাথু (১ : ১০) পরিমাণ ২২ অভি মাত্রার সেবন করিলে শরীরে 
বল হয় এবং জর নাশ হয়! ইহা! পেটের দোষ নিবাবক | ইহার বীজ শুক্রা্পতায় 
ব্যবহৃত হর । পত্র দীতের বেদনা নিবারণ করে। 

03105957548 ংক্ষিপ্ত গুণ পরিচর 
ছাঁল £- রসায়ন । 

বীজ £--কামোদ্দীগক। 
মন্তব্য £-ইহা পেটের পীডায় বর্সায়ন, অন্যান্তি তি্তপ্রব্যার্দির যোঁগে জরে বিশেষ 
উপকারী । অরের আঁক্ষেপে এবং অন্যান্য যাপ্য রোগে উপকারী। ইহার বী্দ 
“মিষ্ট ইন্্রযবের” এক প্রকার 1 

76, রা 7665 25 0933 (0825); 186, [যু [এত 90৮52501547 
[দানা 09850) [. 750. চি €:6].] (1918); 39000799১ ঢা, 
9৮15, ৮,241. - 

[২.১ 97,506 653 , 2০2০০ দু, 15254781596 তত ঘা! 300025, 
হা। 223 ; 300 0, ঢা, 324; 1032112 8 0105, 3010, চা], 145, 

322, আহ (05০6০28 8০ (ইন্তধব ) 
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39009 "নাহ 7& 995. 

শু 02েদজাঃজ। (96) ঘি, 90022, 

373. পৃ ম৫12008 1558. (কল্কেছুল ) 

ভাষানুষারী নাম ৪__গীতকরবীর-_সংস্কৃত; কন্কেছুল, হল্দে করবী -বাংল! ; গীলাকনের 
হিন্দি; পীলাকলের বোম্বে; পাছাইআলারি-__তামিল ; পাচ্চীগেনেক-- 

তেলেগু; পাচ্চীআবালি--মালষ | 

গীতকরবীরকোহন্তঃ গীতপ্রমঝ সুগন্ধিকুন্ুমন্চ। 
গীতচ্চকষুততীদ কুষ্ঠকণু,তিনাশন্ঃ। 
রণার্তিবিষবিদ্ফোট-শমনোইশ্বমৃতি প্রদঃ ॥ 

রাজনিঘন্টঃ ৷ কবরীরাদিবর্ীঃ। 

নামপর্ধ্যায় ₹__পীতকরবীঘক, গীতপ্রসব, সগদ্ধি কুন্থম-_এইগুলি নাম। 

গুণপর্ধ্যায় ঃ-_গীতকববীবক-_-কটুবস, উদ্চবীরধ্য, কুষ্ঠ ও ক নাশক ব্রণদৌষ, বিষদোষ 
এবং বিন্ফোট নাশক এবং হয-মাবক। 

জনপস্থান £_-ইহার আদিম বাসস্থান আমেরিকা? এখন ভাবতের বছস্থানে জন্মে। বিশেষ? 
হগনী, হাওডা, বোটানিক্ গাঁভেন, শিবপুর, বর্ধমান, বীকুডা প্রতৃতি জেলা জঙ্গলে ও 

গ্রামের পতিত জমিতে জনে । 

বর্ণনা +_ছেটি বিস্তৃত গাছ, ১০-২৭ ফুট উচ্চ হয। পত্র এক শিরাবিশিষ্ট, সরু ও লঙ্বা। ফুল 
গীতবর্ণ, শাখার অগ্রভাগে কযেকটিমাত্র ফুল হয়। ফুলের বহির্বাস ৫টি, ফুল ধুতবার 

স্তায় অথবা কল্কেব গ্ায়। ফুলের গাপডি ৫টি, পাকান, হুল্দে, সাদা বা ফিকে 

লী্ব্্ণ। পুংকেশর ৫টি, পুষ্পনলের উপরে থাকে ১ স্ত্রীকেশবের মন্তক ছেটি। ফল 
শ'সযুজ, লঙ্থ। অপেক্ষা! চওডাঁব দিকে বেশী বিভ্তৃত, চেষ্টা, সমকোণী ও শক্ত। বীজ 

শক্ত, উহার দুই গার্থে সরু, মধাস্থলে বলিবেখারি গ্কায় দাগ আছে। বৎসরের 
গ্রীয় মকল সময়েই ফুল ও ফল হয়! 

ব্যবহীর্য্য অংশ.:-ত্বক্। 

যূলগ্রন্ীংশের ওধধার্থে ব্যবহার ইহার ছাল তি্ত, বিরেচক, ফশ বমনকাঁরক এবং ইহাব 
অবিষ্ট অবিরাম জর নাশক। ইহাঁব ফল খাইলে শীতঙ্জনিত ঘর্ম, উত্নপ্ততা, প্রলাপ 
ও অপরাপর স্াবিক লক্ষণ দেখ! দেয় এবং ব্মন, খ্তার মত নাডীব স্পদান, সময়ে 
সময়ে আক্ষেপনহ গান, হাঁসি ও ক্রন্দন আরম্ত হইয়া, শেষে দৃষ্টিশক্তি স্থির হয। 
অবশেষে সংজ্ঞাহীনত। আনয়ন কবে। এই সকল লক্ষণ দেখা দিলে বমনকারক ওধধ 
সন্ধর দেওয়া কর্তব্য । 
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কল্কে ফুলের বীঞ্জ খাইলে পক্ষাঘাতের স্যাঁষ হয এবং মন্তিকে, শিররাড়ার ও পাঁকাধ্ে 

পক্ষাঘাত আনঘন করে এবং অবশেষে মৃত্যু হয়। 

ঢ0০ 00 000003 বলেন যে, ইহার একটিমাত্র বীজ খাইয়া একটি ৩ বৎসরের বালব 

মৃত্যু মুখে পতিত হইযাছে। 
[05 1:5৩. বলেন যে, একটি পূর্ণবয়স্ক ভ্রীলোকের পক্ষে ৮-১*টি বীজ অতিশব 
সাংঘাতিক। মান্য মারার উদ্বেশ্ঠে ইহার বাঁজ এদেশে ব্যবহাব হইতে অল্প দেখ! 

যায়। কিন্তবোধ্ে প্রেসিডেন্সিতে ইহার দ্বারা গো, মহিষ মারিবার অনেক মোকর্দমা 
হুইযা থাকে। 

ইহার ছালেব জরনাঁখক শক্তি আছে এবং নানাবিধ অবিরাম জ্বর ইহার দ্বারা আরাম 
হয (7150102] 7০000 . 178)। ইহাণব টিকা শুষ্ক ছাল ১ আউন্স পরিমাণ, 
€ আডিলস 7:6০686৫ 991016 এ ৮ দিন ভিজাইযা ১*-১৫ ফোট। দিবসে তিনবাব 

খাইলে ভ্বব আরাম হয়। উক্ত আবক (৩০-৬০ ফোট|) বমনকাঁরক ও বিরেচক। 
ইহা অতি শক্তিসম্পন্ন ন্ষি 'বলিষা পরিগণিত হয়। পীতকরবীব ছাল চূর্ণে, সিন্কোনা 

অপেক্ষা ৫ গুণ জ্বরপ্ন শক্তি বিদ্যমান আছে। 

কল্কে ফুলেব বীজ তিক্ত, ইহার ছালের অবিষ্ট ২ গ্রেণ পরিমাণ খাইলে অবিবাম 
স্বরেব শক্তি কমাইযা দেয এবং ইহাব ছালের বস বমন শিবারণের জন্য বাব্ত হয 
(07, 0. ঞগণুত। 0:60 0100১ 61590, [50709 )1 

কল্্কেফুলের মূলের তবক্ জ্বরের মহোধধ। 790. 82০0৮ ইহা অবিরাম জরে প্রয়োগে 
বিশেষ ফল পাইয়াছেন। 

ইহা স্বর নাশক। তিন আনা পবিমাণ ত্বকৃতর্ণ ১৬ আনা পবিমাণ পিন্কোন! ত্বকের 
সমান; নূতন জবে ইহার তুক্ খাওয়াইয়া বেখ ফল পাঁওব। যাষ, কিন্তু অধিক খাওয়াইলে 
বিষক্রিষা প্রকাশ পাঁয়। 

2195895 :_ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 

ছাঁল- আমাঁশয়ে উপকারী । শোথে শুষ্ক এবং গুড। করিয়। গায়ে মর্দনে উপকার হয় 

এবং ইহা রসাধন। 

বীজ-_সঙ্কোচক, জরগ্। ভ্থবে, আমাশয়ে, উদরামযে এবং ক্রিমিতে উপকারী । ইহ! 
কামোদ্দীপক । 

81-90-0058 ১ 62309 ১ চর) 22াঃঝা ও 25, 21915701895), 
২০68 ১71,669, 070০0 2,407 ; ঢিঘো। নে নু, 235 9০৫৮ ৪ 

52]. 
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373,1109%605 06076005 ]55 (কল্কেফুল ) 

9005--5407479 9701508- 

থ. 5018706098, (8:0$৫) 0 10069. 

274 ডু. [95561 9:5৫. (হাপরমালী) 

ভাষানুসারীনাম :--ভদ্রব্লী, আক্ফোত।--সংস্কৃত ; হাপরমালী--বাংলা ; রামশর-হিন্দি, 
পুটাগোডারাইবালা, গলা-মালসী-তিব্বাঁ_তেলেগু ; হাপরমীলি__উডিস্া। 

অন্বস্থান £--সমগ্র বঙ্গদেশে জন্বলের ধারে দেখা যায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর । গঙ্গার 

ভীরবন্থী স্থান হইতে হিযালযপ্রদেশ, ম্ধ্যভাবত ও দক্ষিণ ভাঁরত। 

বর্ণনাঃ-লঘা লতানে গল্প, ছাল বিকে, পত্র ১২-৪ ইঞ্চি লহা ও উ-১ই ইঞ্চি চওডা ) হচ্ 

লোমযুকত। বৌটা উন্ত ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৩-১০টি শাখাবিশিষ্ট। ফুশ ছোট, উ ইঞ্ছি 
ব্যাসবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ববুক্ত, কতকটা বকুল ফুলের ন্যায়; ফুলের গাপংডি ৫টি, 

ডিদ্বাক্কতি, লক স্লকোণী ও বিভূত। স্ত্রীপু্পদগ কোমল লোমবুক্ত। কল ৬ ইঞ্চি লা 
ও ২ ইঞ্চি চ্ডা, সরুল, গোডাঁৰ দিকে গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; কল 
পাঁকিলে ফাটিয়া! যাষ] বীজ ১ ইঞ্চি, ভিন্বাকতি, অগ্রভাগ ঠোটের মত। কলের 
খোল পুর এবং জীশপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে শু জমিতে জন্মে । শাখার গীইট হইতে 
শিকভ বাহির হইয়া ভূমিতে প্রবেশ করে। ইহার পাতা ভাদ্দিলে ছাগলবেঁটের 
স্কায় আঠ৷ বাহির হয়। ফুল শ্রীম্মকাঁলে হয়। 

৭9৩৫ 



ব্যবহার্য অংশ :-_আঠ৷ ও মূলের ত্বক্। 

মূল গ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ₹_ইহার শাখাষ চিভার ন্যায গর্ভপাত করিবার শক্তি 
আছে। হাঁপরমালীর আঠা, চন্দন তৈল ও বর্পুরঘোগে পাঁচডায় লাগাইলে পাঁচডা 
আঁবাম হয়। 

ইহার আঠা! ক্ষতে ও কৌনস্থান কাটিয়া! গেলে ব্যবহৃত হয় (£:2070508 )। দুষ্ের 
স্তায আঠা উত্তেজক, ইহা পুরাতন ক্ষত ও শোথে ব্যবহ্থত হয় । ওযধ গ্রযোগ করিলে 
গ্রথমে প্রদাহ হইয়। শীত ঘা সারাইযা দেখ (ড/56)। . 
নখকুনীতে ইহার আঠা দিলে নথকুনী আরাম হয ও নৃতন নখ উৎপন্ন হয় (চন্রাত্ত)। 
ইহার ছাল গণোরিয়া৷ নিবারক। ইহার পত্র বাঁটিয়। গ্রলেপ দিলে শোথ আরাম হয়। 
ইহার আঠা বাতের বেদনা নিবারক। শিকডের ছাল ভেদক। এই গাছের ছাল, 
নারিকেল তৈল, ঘ্বৃত ও চাউলের সহিত ব্যবহাব করিলে উদরাময় আরাম হয়। 

ফুলের অগ্রভাগ পানের সহিত খাইলে বমন নিবারণ হষ। একটি মু্ডিতে যে 
পরিমাণ আঠা শুধিয়। যায় সেই পবিমাণ রম খাইলে জোলাপের কাজ করে। 

31955215 ১_ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ₹_ 

দুগ্ধের ন্যায় রস £__উত্তেজক। পুরাতন ব্যাথা ও ঘাষে উপকারী । 
716 1500, [০৭ 6498 7 চে 86 88505 100. 150. 01. 6 6].0, 

7২9 8, 15 2205 650 ১ 030 চাও ও) 193 85 55 2001 675 2 35008 

চে চাও 927 7 2210, লি, নিত 232. 
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09065170117, নাও 

2, 0008. 200738. 200020115. 06017) ভা 09৫502 

275 2 5০3020178 ৮০ (গরুড় চাপা) 

ভাঁষানুসারী নাম £_কুদ্রাদিচম্পক-_সংস্কত) গরুডঠীপা, গবৃরীয় চাপাঁবাংলা; গোবুর- 

চম্পক_ হিন্দি; খখির চম্পক-_বোষ্ধে ১ কাঠটাপা-_উডি্তা। , ভেলা চল্পক- মালয় ; 
ভাদাগন্রের--তেলেগ : পেকণগন্ি- তামিল , গোলাপবাহা-_সাওভাল ; গোসামগিনি 

--কহল। 
কুদ্রাদিস্পকতুত্ঃ স জ্ঞেয়ো নাগচল্পকঃ। 
ফণিচল্পক নাগাহ্বষ্চম্পকো বনজঃ শরাঃ ।। 
বনচম্পব? কট বেগ বাতকফখ্বংসনো! বর্ণ্যঃ। 
চন্ুষ্কে। ব্রণরোগী বহ্িত্তত্ত করোতি যোগগুণাঁৎ। 

রর্জিনিঘণ্টঃ। বরবীরাদিবর্গ;। 
নামপর্ধ্যায় ৪ ন্ুদ্বাদিচম্পক, সন্ত, নাগচম্পক, ফণিচম্পক, নাগাহচম্পক, বনজ, শা 

এইগুলি নাম! 

গুণপর্ধ্যার £_-বনচম্পক -কটুরস, উষ্ণবীধ্য, বাঁধু ও ককনাশক, বর্ণের উৎকর্ষতী্রদ, চচ্ছুর 

পক্ষে হিতকর, ভ্রণপূরুক এবং নথান্য দ্রব্যের স্দে ব্যবহাবে অগ্রিমান্বাকাঁরক । 
জন্মস্থান ৫-_-ব্দদেশে বছ বাগানে বোগণ কবে, বিশেবত: দেব্মন্দিবের নিকট। বৌঁটানিক, 

গ্াডেন, শিবপুরে ইহার অনেক জাতীয আছে। 
বর্ণ নাঃ--২*২৫ ছুট উচ্চ বিস্তৃত গাছ, বনস্তে পাতা পড়িযা! যায়; ইহার গুঁড়ি বক্র, শাখা 

মোটা ও নরমূ। শাখা হইতে প্রা তিনদিকে তিনটি প্রশাখা বাহির হয়। ডাল 

ভাঁনিলে ছুষ্ধেব স্তাষ আঠা বাহিব হয়। ছাঁল ধৃসববর্ণ ও উজ্ল। কাঠ পীতাভ 
খ্তবর্ণ ও নরম। পত্র ছতাকারে শাখাবু অগ্রভাগে থাকে, ৮-১২ ইঞ্চি থা, ২৩ ইঞ্চি 
চও্ডা, মাথা মোটা, বোটা ১-১২ ইঞ্চি। একটি পুষ্পনণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল 

কতকটা| কল্কে ফুলের স্যাস্, গন্বযকত, শ্বেতবর্ণ, ভিতরদিকে হরিক্রীবর্ণ অথবা ফিকে নাল 
বারক্তবর্ণ। এই জাতীয় কোন কোন গাছের ফুল লাঁলবর্ণ, মধ্যে মধ্যে শ্বেতবর্ধের 

রেখা থাঁকে। গাছে যখন পত্র থাকে না তখন উহার পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুলের 
পাপংডি ৫টি; শু-টা লথ্থা ও বক্র, ভিতরে বীজ থাকে। ভারতবর্ষে প্রায় ফল হয় না। 

ত্রীন্ম ও বর্ধীকালে ঘুল হয়? 
ব্যবহীর্ধ্য অংশ £-_ছাঁল, পত্র, রদ, শাখা ও কলের কুড়ি 

ধুরগ্রচ্াংশের ওষদার্থে ব্যবহার £- ইহার শিকডেব ছাল অতিশয় বিরেচক, ইহা 
গ্রণোরিয়া ও জননবস্ত্ের অপবাপব ঘাযে বিশেষ উপকারী । শিকড় ব্যবহার করিয়া 
অতিশয় ভেদ হইলে ঘোল খাইলে উহা নিবারণ হয়। ইহার ছাল লইমু! পুল্টিস দিলে 
শক্তত্রণ ও আব আবাম হর (210271, [50 15,421 )1 

এ৩৭ 
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এই গাছ সবিবাম জর নাশক + মাঁলাবাব দ্রেশের লোকেরা ইহাকে 0100008-র 

স্থানে ব্যবহার করে । এই গাছের পাতার পুল্টিস্ দিলে ফোভার ফুল কমিয়া যাঁয়। 
ইহাৰ দৃগ্ধের ন্যায় আঠা বাতনাশক ও চর্দরোগ নাশক। ইহার ভেতা শাখা যোনি- 

দেশে প্রবেশ করাইলে গর্ভআ্রাব হুয। 
ফুলের কুড়ি গানের সহিত খাইলে বমি নিবাবণ হয এবং ইহার আঠা, চননতৈল ও 

কর্গুবের অহিত প্রয়োগ কবিলে পাচভা আরাম হয় (1057800:) | 
ছোটনাগপুরে ইহার পাতা ও শিকড অনেক ওুঁষধে ব্যবহৃত হয়। মানভূমের লোকেরা 

ইহার কচি কাষ্ঠের মধ্যভাগ প্রস্থতি স্ত্রীলৌকদের তৃষা ও সদ্দি নিবাবণের জন্ত ব্যবহার 

করে (08000061101 

উত্তরবন্দে ইহাকে '“দলনাঁফুল” বলে, ইহাব আঠা অতিশয বিবেচক। মাত! একটি 
মুডি বা খৈ যে পরিমাণ আঠা শোঁষধণ করে সেই পবিমাণ ব্যবহৃত হয ( ড/৪:)। 

0108585 :__ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 

মলের ছাঁল-_ বিবেচক, চর্মরোগনীশক, গণোব্রিাতে এবং উপদংশের ক্গতে উপকারী । 
ছাল £-_নাবিবেল, ঘ্বুত এবং চাঁউলের জল একত্রে সেবন করিলে উদরাময় আরাম 
হ্য়। 

দুগ্ধের সায় আঠ!$-_বাতে উপকাবী। বিবেচক। 
18,106 195 ৮ 471,5০6 8965 ৮1145 8০৮ 885 3952. 

উনি 81700 641 2 10205 ছি, [5 20১8, 0, ঘ। 570 7 ঢা) ও 
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€990৪--া২ড&শবা& ঘট 

376. পু 1095029058 2, 2. (টগর) 

[৫%8681018, ০000800 5608 

ভা্বাগুদারীনাম £_তগব, কুটিল-_মংস্কৃত, টগব--বাংলা ; তগবচণ্ডী, টগপ্রর--হিনি। ; 

নন্দিবন্ধনচে্টং গণ্ধিতগবচে্ট, তেলে» পাঁধিফলরা--উডিস্া* ননদীইয়াভাট্টাম_ 
তামিল, গ্োডেতগর-মহাবাষ্্র, অশারণ-_আবব * চশ্না_নেপাল, তগর-_ 

গুজবাট , তগরু- কর্ণীট। 

জন্মস্থান £__ভারতের সর্ব বাগানে চাষ হয়। হিমালয় প্রদেশের কুমাধুন হইতে পূর্ব্ব ও 

দৃক্ষিণদদিকে সব্ধন্র জন্মে । বদ্দেশের সব্বন্তে বাগানে জন্মে! 
বর্ণনা 2-_-বড গুল্ম জাতীয গাছ, ৬-৮ ফুট উচ্চ হব। ছাল ধূসরবর্ণ, কাঠ্ঠ শ্বেতবর্ণ। পত্র 

ডালের বিপরীত দিকে জন্নে, পত্র ৫-৬ ইঞ্চি লা, ১-১$ ইঞ্চি চওডা, মহ, সবুজবর্ণ। 
গ্াতাৰ কিনার] ঢেউ খেলান, শিরা ৬-৮ দৌঁঢা, বেট! উই ইকি। ফুল গুচ্ছবদ্ধ, 

ডালের অগ্রভাগে হয। ফুল বৌপ্যের স্চায় শ্বতবর্ণ। পুণ্পনন অবনত, ফুলের পাপডি 
ডানদীকে একটিব পর আর একটি জন্মে । পুংকেশর নলের উপরিভাগে থাকে; স্তী- 
কেশর দণ্ড উপবিভাগে অধিক মোটা । ফপ, ছুইটি লম্বা ও নরম আচ্ছাঁদনে আবৃত। 

বীজ লম্বা, বীজকোয ১৩ ইঞ্চি, লা, বিস্তৃত ও বক্র। একটি ফলে ৩-৬টি বীজ হয়। 
ইহা লঙ্কা ও দৌঁজা। শ্রীত্মকালে এবং বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। 

ব্যবহার্য অংশ £_শিকড ও বস। 

মূল গ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার £-ইহার কার্ধা শা্তিকৰ। দুগ্ধের মত আঠা উৈলের 
সহিত মিশ্রিত কবিধ! মাথায় মাখিলে চক্ষের যন্ত্র নিবাবণ হয়। তগরের শিকড 

চবরণ করিলে দাতের বেদনা আরাম হয এবং জলের সহিত বাঁটিবা সেবন কবিলে 
গাকষন্তের ক্রিমি মূরিষ! যায়। ইহা চক্ষু উঠ। রোগে বিশেব হিতকব (£109175 )1 

ইহার আঠি! ক্ষতস্থানে দিলে উহার প্রদাহ কমিা স্ব হয এবং ক্ষত ঈদ্র আবাম হইয়া 

যায (10570001)। 

0109525 * সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £-_ 

কান্ঠ ঃ_ উত্তাপনাশক। 
দুগ্ধের ভ্যায় রধ 2 চস্ষুরোগে ব্যবহার্য) 

মূল £- উত্তেজক, তিক্ত, স্তানীয বেদনা শান্তিকারক ; ইহা! চব্ব্র করিলে দরশতের 
বেদনা আরাম হয়। 

128 7800 156,186, 71856 1০, ৮477, েেচ & 929৩, 100, ৫, 
21,609. 

মু প টির, 646, 2০৮, ঘ., ঘ। 23,865 25733 চো লু 
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376... 175122039210076809 00:00809 0. চ (টগর ) 

হেত, 490 াগ 8008৮, 
960715-7%041২51)17 74, 

977. 10. ০101115 89০0.. (নাকৃচিকনী ) 
11915091019. ড019151175 (100 ১) 0001, 

ভাধানুসারী নাম ৫__মধুমালতী- সংস্কৃত; ভিত্বু্দী, নাকৃচিকনী__বাংলা; নাক্চিক্নী 
হিন্দি, দোধি__বোম্বে ; কোদিগ্লালাই__তামিল , দুদিপালা_ তেলেগু ; ভাষ্টাকক- 
কোটি_-মাঁলয়। 

অন্থস্থান :_বঙগদেশ, আসাম, দাপ্িণাত্য প্রভৃতি স্থানে ফুলেব জন্য বোৌপণ করে। হুগলী, 

হাওড।, ২৪-পরগরণা, বদ্ধমান জেলাব বেডাম্ এবং জ্গলের ধারে দেখা যায়। 
বর্ণনা: বৃক্ষারোহী লতা | তব মনণ এবং ধূসরবর্ণ। পত্র ৩৬ ইঞ্চি লগা এবং ২৪ 

ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের গোডার দিকে গোলাকাব অথবা হৃৎপিগ্ডাকণব ; শিরা ৪৫ 

জোডা ; বেটা ১৩ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ১৩ ইঞ্চি লদ্ধা, নরম ও অবনত। পাপডি 
২ ইঞ্চিঃ বীজাধার ২টি, ৩৪ ইঞ্চি ল্বা এবং ১-১২ ইঞ্চি চওডা। বীজ উট ইঞ্চি 

লম্বা, মহ্ণ, উজ্জল, ছুইদিকের কিনারা ধাবাল। বীজেব আকুতি শ্বেতবর্ণ, পশমের 
মত লোম আছে। গ্রীক্মকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হুয। 

ব্যবহার্য অংশ ₹--শিকড, সমগ্র গাছ ও ফল। 
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গুলগ্রস্থাংশের উঁধার্থেব্যবহার £_ইহার গতর ফৌডায় ব্যবহত হয়। শিকড ও ডালের 

নরম অগ্রভাগ ঘর্মকারক ও সর্দি নিবারক (10575000 ঢিজাগ, ঢু] )1 

ইহার শিকড সর্পবিষ ন্বারক এবং প্রন্তি স্ত্রীলোক'দগের যাঁথা বেদনায বাবহত হয় 

(0625৫5)। ইহার শিকড ও নব্ম অগ্রভাগ শোথ রোগ আবাম কবে (4179116 )1 

ইহার পাত৷ হিন্দুবৈগ্যেরা ফৌডার পৃ উৎপাদনে বাবহাঁর কবেন। 

সর্দিতে হাচি উৎপাদনের জন্ত এই গাছ ব্যবহার করে এই জন্য ইহীর হিন্দী নাম 
“নীকচিকৃণী” | ফল সিদ্ধ করিয়া তরকারীতে ব্যবহার করে বন্ধন করিলে ইহার 

তিক্ততা নষ্ট হইয়া যায (10577005)।1 

031088275 £- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £__ 

পাঁতা-ফোডায় ব্যবত হ্য়। 

শিকড় ও ডালের অগ্রভাগ--বমনকাবক। সদ্দি নিঃসাবক। 
গাছ-ঠাগ্া লাগিলে এবং চোখেব অন্থুখে উপকারী । হাচি উৎপাদন করে। সর্পবিষে 
উপকারী । 

15,186 10) 05867 81966067016 51১9১ 6155 বেদের & 

8890100. 1150 01, 6. 629, 

ঢ:৪%-0.3, 15546197651 6977 0590015 2444, চাল লুন 239, 

377, 7015862. ০1101] 885. (নাকচিকনী ) 
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_6908-0/1.0ো২015 £. চি 
3780, £62া265 চি 92 বেড় আকন্দ) 

ভীঁষানুসারীনাম :__অর্ক, অলর্ক-সংগ্কত, বড আকন্দ_বাংল! ; মন্দার, আকন্_ হিন্দি; 
আকন্দ_বোগ্ে ? অর্কম--ভামিল ; জিল্েট,ংচেট্ট১ ঘোলী, মন্দারাসু: নীল জিল্লোডে-- 
তেলেগু , অন্কে_ কর্ণাট ; কুই_মহাবাষট্র; আকৃডে ভোলো-_গুজরাট ; হুর্ক, ছুং- 

 ফ্রান্দ। উবব--আঁরব; ওয়াবাঁ-সিংহল, এরিক্ু--মালয়। 

অর্ক ক্ষীরদলঃ পুচ্ছা প্রতাপঃ ক্ষীরকাণগ্ুকঃ। 
বিক্ষীরো ভাস্বর; ক্ষীরী খভু্িঃ শিবপুহ্পকঃ ॥ 
ভঞ্জনঃ ক্ষীরপর্ণী গ্যাৎ দবিত! চ বিকীরণঃ। 
ূরধ্যাহ্বণ্চ সদাপুণ্পো রবিরাক্ফোটকত্তথা। 
তুলকলঃ শুকফলো বিংশতিশ্চ সমাহ্রয়ঃ | 
অর্ক কট্রষ্খশ্চ বাতাজিদ্দীপনীয়কঃ। 
শোফত্রণহরঃ কণ্কুষ্ঠক্রিনিবিনাশনঃ ॥ 

রাজনিঘণ্ট,ঃ ৷ করবীরাদিবর্গ। 

নামপর্যায় £ অর্ক, ীরদল, পুঙ্ছী, প্রতাপ, ক্ষীরকাগক, বিক্ষীবূ, ভাস্কর, ক্ষীরী, ৭জুদি 
শিবপুষ্পক, ভগ্ন, ক্ষ পণর্ণ, সবিতা, বিকীবণ, স্ধ্যাহব, সদাপুষ্প, রবিব, অক্কোটিক, 
তূলফন, শুকফল__এই কুডিটি নাম । 

গুণপর্যায় £ অর্ব__কটুরস, উদ্কবারথয, বাধুনাণক এবং অগ্রধা্দপক | শোথ এব” ব্রণ নাশক, 
কণ্ বুষ্ঠ এবং ক্রিমিনাশক। 

জন্থন্থাঁন £__-সমগ্র ভারতবর্ষে প্রধানতঃ অকর্ধিত ও পতিত স্থানে দেখা যায , হুগলী, হাওডা, 

বন্ধমান এভৃতি জেলা প্রচুর জগ্মে। 

বর্ণন! :_মাঝবি বা গুন্গগাতীষ গাছ, কাঁও শক্ত, ছাল ধূসরবর্ণ, কচি ডাল পশম ময়। পত্র 
৪--৮ ইঞ্চি লা, ১৩ ইঞ্চি চওডা, লাককতি, বৃদ্দেশ হৃৎপিগ্ারুতি, প্রবন্ধ দুর 
পত্রের উপবিভাগ মহুণ, নীচের দিক তুলার গ্ভাষ লোমে আচ্ছাদিত। পুর্ণ বহ 

শাখা বিশিষ্ট, অনেক ফুল হয়। ফুল বিকেবেগ্তনে বং বিশি্ট। বল বন্ধ, ৩৪ 
ইঞ্চি লা বীজ & ইঞ্চি, ডিদ্বারুতি, পণম-মর় ! ফল পাকিলে ফাটিরা যায় এবং 
বীজ বাঁতামে উডভিযা একস্থান হইতে স্তানান্তরে নীত হয়। ফেব্রুয়ারী-ম16 মানে দুর 

এবং মে-জুন মাসে কল হয়। 

119107200-91-205715 পুস্তক লেখক বলেন যে, আকন্দ তিনপ্রকার £-- 
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প্রথম ₹_-বড গাছ, ফুল শ্বেতবর, পত্র বৃহৎ এবং ইহা। হইতে অধিক পরিমাণে শবেতবরণ দষ্কের 

বা আঠা বাহির হয়। এই গাছ সাধারণত বিহার ও বদদেশের গ্রামের বাহিরে ও 

লোকের বসতবাটার নিকটে দেখা যায । 

দ্বিতীয় * গাছ ছোট, পত্র ছোট, ফুল শ্বেতবর্ণ ও দেখিতে সুন্দর । 

ভৃতীয়-_খুব ছোট গাছ, ফিকে পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ ফুল হয়। এই গাছ বালুকাযয় 

মরুভূমিতে জন্মে। তিনটির গুণ সমান কিন্তু গ্রথমটীর গুণ মর্ব্বাপেক্গা বেশী, কারণ 

ইহা হইতে অধিক পব্মীণে আঠ। বাহির হয়। 

হিন্দু লেখকেবা শ্বেত আকন্দকে অলর্ক ও বেগুনে ফুল ধারী গাছকে 'অর্ককান্তা, বলিয়া 

থাকেন! 
রাজনিঘণ্ট তে রাজার্ককে “সদাগুষ্প' এবং হেত মন্দারককে 'দীর্ঘগুপ' বা হইযাছে। 
ব্দেশের আকন সদাগু্ নহে, উহার ছুল ফান্তন ও চৈত্র মাসে হয়। বসত ছা 

অন্ত খতৃতেও থে শ্বেত আকন্দের ফুল হয় তাহাই সদাপুষ্প বাঁ “বাজার্ক' নাষে 

অভিহিত। যে খেত আকন্দের ফুল অতি বৃহৎ তাঁহই “শ্বেত মন্দারক | লাল আকন্দ 
অপেক্ষা শ্বেত আকনো আঠা বেশী । 

দর্দিণ ভাঁবতের লোকের এই বিশ্বাস যে যদি স্ত্রীলোবের! পর্ব উপলক্ষে আকন্দ গাছের 
গোড়ায় গাঁন, হুপাঁরি এবং কিছু পয়সা দি) গাছের নিকট অহ্মতি লইয়। ইহার গঞ্জ 
তৃণিয়া রাখে, তাহা হইলে যে কাজের জন্য গাতা তুলিয়া আনে সেই কার্ধে সিদ্ধিল্লাড 
হয়। কার্ধ্য সিদ্ধ হইলে উক্ত পত্র পুনরার গাছের তলায় রাখিয়া আইসে। 

হিনুদের মধ্যে এই রীতি আছে যে যদি কোন পুরুষের তিদবাব শ্তী মরিয়া যায় তবে 
চতুর্থ বারে আকন্দ গাছের সহিত বিবাহের পর নৃতন বধুর সহিত বিবাহ হয়। উহাতে 

চতথ পঞগের স্ত্রীর আর কোন বিপদ হয় না এবং পুরুষের দরদৃষ্ট গাছের উপর পড়িয়া 
তাহার মৌভাগ্য আনয়ন করে। 

ব্যবহার্য অংশ: নল, ছাল, পত্র এবং রস। যারা-শৃলতবক ২-১ আন! । আঠা ₹-১ আনা, 
পত্রের রস ২-৩ বিন্দং অঙ্কুর, পুষ্প ও হূলের ক্কাখ ২ ছটাক। 

বৈদ্াকে অর্কের ব্যবহার । 

চরক $--(১) আকন্দের আঠা শুদ্ধ ও চূর্ণ করিয়। সেবন করিলে বমন ৪ বিরেচন হয় (১ 
অঃ)। (২) ভার্শে অর্কদূল-_অর্শেব বলির পক্ষে আকন্দের মূল ও শমীপত্রের ধৃষ 
হিতকর (টি; ৯ অঃ)) (৩) ব্রণগ্রচ্ছাঁদনে অর্বপত্র__অর্বপত্র ঘারা ব্রণ আচ্ছাদিত 
করিবে (চি; ১৩ অ:)1 (৪) উত্ুস্তপ্তে রোগীর খাকার্থ অর্কপত্র--উরুসত্ত রোগীকে, 
তৈঘাক্তজবে দিদ্ধ অলবণ অর্বপত্র সেবন কবাষ্টিবে (চঃ ১৭ অ:)। 

প্রত 2১) কুষ্টে ক্রিগসি জন্মিলে অর্বূলহক্__জাতস্থ অর্থাৎ বাহার বুটের ক্ষতে 
ক্রিমি জন্মিরাছে, সৈই ব্যক্তিকে অর্ধ, অলর্ক (্েতপুষ্প অর্ক) এবং ছাতিমের ফাথ 
পান করাইবে (চিঃ ৯ অ:)। (২) বর্ণণুলে অর্কাদুর--আকনদের পুষ্প ও পত্রাছুর, 
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কীজিতে বাটিযা, কিঞ্চিৎ তিলতৈল ও সৈদ্ববলবণ সংবোগ করিবা, একটা মনসার 
(হুহীর ) ভণটাকে কুরিয়। উহার ভিতর বাখিবে। এই ডাটাকে আকন্দের পত্রঘারা 
আবৃত করিবা, তরি ম্ৃত্তিকাব লেপ দ্যা, শুফ হইলে পুটপাক করিবে। সহী 

কাগুগর্ত হইতে নিফাধিত অর্কাঙ্রের রদ ঈবদুষ্ণাবস্থাষ বিন্দু বিদ্দু কর্ণে দিলে, কান 
কট্কটানি ( কর্ণশূল ) নিবৃতিপায় (উঃ ২১ অঃ)। (৩) শ্বালে অর্কপত্র ও পুপ-_ 

আকন্দের পাঁতা ও ফুলের কথ প্রস্তত করিযা তদ্বাবা বারস্বার (সাতবার) খোসা 

ছাডান ভজ্জিত যব ভাবনা দিয়! চূর্ণ করিয়া মধু সহ (২ আনা হইতে ৪ আঁনা মাত্রায়) 
শ্বাম বোগীকে সেবন করাইবে (উঃ ৫১ অঃ)। (৪) কুছুর দংশন বিষে অর্বক্ষীর-_ 
উত্তমরূপে কুট্রিত তিল ২ তোলা, ইঞ্গুগ্ুভ ২ তৌলা এবং শ্র্ধ আকন্দের আঠা একত্র 

মিশ্রিত পূর্বক কুন্ধুব দ্ট ব্যক্তিকে পান করাইবে (কল্প ৬ অ:)। 

বাগ.ভট £দন্তগ্ত ভ্রিমিশুলে অর্বক্ষীর--কীট কতৃকি ভগ্গিত দণ্তবিধরে আকনের কিনব 
ছাতিমেব আঠা শুদ্ধ ও চুর” করিয়। পূরণ করিবে, রোগীকে নিচীবন গলাধকরণ 
করিতে নিষেধ করিবে। ইহা! দত্তশূল নাঁশক (উঃ ২২ অ:)। 

চক্রদন্ত 8৫১) বৃদ্ধিরোগে অর্কমূল- আকন্দের ছাল কীজিতে বাটিয়া কুরণ্ডে গ্রলেপ দিলে 

অতি প্রবৃদ্ধ কুরগুও বিনষ্ট হয় (বৃদ্ধিচিঃ)। (২) শ্লীপদে অর্কমূল- আকনের 
মূলের ছাল কীজিতে বাটিযা, প্রলেপ দিলে শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ বিনাশ পায় (শ্ীপদ চি)। 
(৩) বৃশ্চিকদংশনে অর্বপত্র_বুশ্চিক দংশন করিলে প্রথমে দটস্থানে গুগ,গুলের ধৃম 
লাগাইয়া পরে আকন্দের পাতা বাটিয়া লেপ দিলে দংশন জন্য স্ালা নিবৃতি পায় 
(বিষ চিঃ)। 

ভাবপ্রকাশ ৪২) শ্্রীহায় অর্বপত্র--মাটাব হাডিতে শুধীক্রুত অবন্দপত্র এবং পাতার 

সৈদ্ধবলবণ চূর্ণ পর্যায়ক্রমে সাঁজাইযা অস্তর্ধমে ভম্ম করিবে। এই ভন্ম দুধির মাতের 

সহিত মেবনে বৃহৎ ও দৃঢ প্রীহা কোমল হইয়া ম্বাভাবিক আকাব প্রাপ্ত হয় 
(শ্রীহাধিকার )। (২) মেছু,পাঁকে অর্কপত্রমেঢপাঁকে আকন্দ পাতার কাথ ছারা 
মেড, প্রক্ষালন করিবে (উপদংশ চিঃ )। 

বসেন $-(১ বাতজ অর্শে অর্কপত্র_আকন্দেব কুটিত কোমল পত্র ধৃত, মিলিত পঞ্চ 

লবণ উহার &ঁ ভাগ, কিঞ্চিৎ তিলতৈল এবং আমরুল শাকের রসের পহিত মিশ্রিত 
_ করিযা, অন্তধূ্নদপ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার উষ্লোদকের সহিত, বাজ 

অর্শরোগী পান করিবে (অর্শ চি.)। (২) ঘুখকা্ের? অর্বক্ষীব_হরিদ্রাচণের 
মহিত আকনের আঠি মিশ্রিত করিয়া মুখের কালদাগ লিগু করিবে। যদি এ কাল 
দাগ দীর্ঘ কালের হয় তাহ! হইলেও ভাল হইবে (হ্ুদ্ররোগ চিঃ)। (৩ 

নয়নাময়ে অর্কমূল_-১ তোলা আকন্দের মূলের ছাল কুটিযা একপোয়া জলে কিয়ৎগণ 
রাখিয়া ছাঁকিঘা লইবে। চক্ষু লাল, ভারি, বেদনাঘ্িত, ব্লেদবহুল এবং টুলকাইতে 
ইচ্ছা থাকিলে, এই জল ফোটা! ফোটা করিয়া চক্ষুর ভিতর দিবে (নেত্ররোগাধিকার )। 
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যূগ্স্থাংশের ওঁবধার্থে ব্যবহার £হিন্দুবৈদ্ধ মতে ইহার শিকডেব ছালের আ্যনরীণ 
আব নির্তি করিবাব শক্তি আছে বলিষা কথিত আছে। আঁকন্দের আঠার প্রয়োগে 

গভাতিও হইঘা থাকে। ইহা চর্মরোগ, পাববন্ বিবৃদ্ধি, পাকাশয়ের ক্রিমি নিঃসরণ, 
সর্দি ও সর্বান্দীন শোথে বিশেষ ফলপ্রদ। 

আকন মূল হজমীকাবক, বলকাবক ও ইহা সদ্দি, হাপানি ও অগ্নিমান্যে ব্যবহৃত 
হ্য়। 

আকন শিকডের শু ছালের গড উহার দুষ্কে ভিজাইয়া, উহার “নাস? নাসিকা দ্বাবা 
টানিলে সদ্দিজরনিত শ্বাসকার্যের টান কমিয়া যায় 
আকন্দ আঠ! ১৬ ভাগ, তিলতৈল ৮ ভাগ ও হরিজ্র! ১ ভাগ লইয়া মলম তৈয়ারী 
করিষা ব্যবহারে কাউব ও চর্দবোগ আরাম হয। ইহার আঠা ও সরিষার তৈল . 
মিশিত করিধা কষ্কন দেশেব লোকেরা! বাতে মালিশ কবে! 

গেওঞত - সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 

মূলের ছাঁল-_-আমাশঘে উপকারী । গর ঘর কাবক, কফনিঃসারক ও বমনকারক। 
গ্রলেপ হিসাবে বাবহারে শ্রীপদ ( গেদ ) আরাম হয়। 

পীতার রস - অবিরাম ভ্ববে উপকাবী । 

দুর মৃত জাঠা--উত্তেজক, মনদাদীজের আঠাব সহিত ব্যবহারে বিরেচক। 
শুফুলের গু'ড়া ঠাগালাগা, কামি, শ্বাস এবং অজীর্ণে উপকারী । 

মন্তব্য :--চরক অর্ককে ভেদনীয, স্বেদোগগ এবং বমনোগগ বর্গে পাঠ করিয়াছেন (স্য. ৩৯ 

অঃ)। স্বেদোপগ, বমনোগগ একের অর্থ, ঘে পকল বন্ত ম্বেদদ ও বমন ক্িয়ার 
সহায়তা করে। স্ুশ্রচ্ত উর্ধভাগহব বর্গে অর্থাৎ বামকদ্বোর তালিকায় অর্কের উল্লেখ 

করেন নাই। অধোভাগহর বর্গে অর্থাৎ বিরেচক দ্রব্যেধ তালিকায় অর্ক পাঠ 

কবিয়াছেন (স্থ ৩৯ অঃ)1 অর্কের ভেদ চরকে একপ্রকাব। নুশ্রদতে অর্ক, ও 

অনর্ক-ছুই প্রকাব। ধর্স্তরীর নিঘণ্টতে অর্ক ও রাজার্ক! রাজনিঘণ্ট,তে অর্ক: 
শবঁতার্ক, রাজার্ক ও শ্বেতন্দারক-_এই চারি প্রকাধ এবং ভবিপ্রকাশে শ্বেতও রক্ত 

ভেদে ছুই গ্রকাব অর্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

আকন মৃত চরণ আকন্দের আঠার ভাবনা দিষা বৌত্রে শুদ্ধ করিয়া লইবা চুর 
রস্তত কবিষা অগ্লিংবোগে ইহার ধূম গান করিলে শ্বাসকষ্ট নিবৃত্তি পায়। অর্কনূল- 

খুকু অহিফেনের সহিত মিশ্রিত কবিধা ব্যবহারে আমরভাঁতিনারে উপকার হয়। 

কোনি অন্দ অক্ত্ দ্বারা অধিকক্ষণ আচ্ছাদিত করিলে, এ অঙ্গ লাল হয় কিন্ত ফোস্কা 
পড়ে না। এই কারণে উদরাগান কিবা উদরের শূলবৎ বেদনায়, উবে তৈলাক্ত 
অকপিত্র স্থাপন কবিলে, শান্তি লাভ হর। অর্বপত্রেব প্রলেপ বেদনা ও স্ফীতির 
পক্ষে উপকাবী। আকন্দের অঠা যোঁলিতে প্রযোগ কৰিলে গর্ভশীব হয়। ফির 

রোগে (95115) আকন্দের ক্ষীরের ভূষসী প্রয়োগ দুষ্ট হয়। পিজের আঠা ও 
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দারুহবিত্া ছালের সহিত আকন্দ আঠার বত্তি প্রস্তুত করিরা গুহ্ঘারে প্রবেশ করাইনে 
অতি বুস্থনের মৃহিত বার বাব ম্লত্যাগের প্রবৃতি নিবৃত্তি পা! লোম উৎপাঁটিন্র 
জন্য চন্ ব্যবসায়ীরা অর্কক্ষীব ব্যবহাব করে। অর্বগীর ভ্রব্যাত্তরের সহিত, 
ভগন্দব কিনব! নাভীব্রণের মুখবন্ধ হইলে, সেই কদ্বমুখ খুলিবার জন্য ব্যবঘত হয়| 
অর্বক্ষীর অধিক মাত্রয সেবন কৰিলে, অতিবমন ও অতিবিরেচন হইয়া বিষবং 
অনিষ্ট করে। 

16 ৮ লেেিত [05 ই এডাহন। 61897 ১ 10৮ হা, 01155801568, 

[যাঠাঞো ৪ 889০, এ হণ 1.১ 62]. 4, 

২০7 8. 1,175 2২০১ ঢা) 05 090১ টি 9) হ। 688) 822, লু 

নুন 238. 

378. 08196:9015 8169765 চ.. 8. (বড আকন্দ ) 

37905 019০০চ8  আ. (শ্বেত আকন্দ ) 

ভাষানুসারী নাম £ শুকরার্চ অনর্ব-পংস্কৃত; শ্বেত আকন্দ, ছোট আকন্দ_বাংলা? 

আকদো, মদর-_হিন্দি; আকৃ--পাপ্তাব , মন্দারা-_মতারাষ্ট্র, ভেল্পেরুকা-তামিল। 
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শুক্লাকস্তপন: শ্বেত: প্রতীপন্চ সিতাক্ক: 

ঝুপুষ্পঃ শলরাদি: স্যাদ্ভ্যর্কৌ বৃত্তমল্লিকা ॥ 
শ্বেতা: কটুতিভ্তোঝে! মলশোধনকারক:। 
ুতরকচ্ছ|অশো ফার্তি-ব্রণদৌষবিনাশন: ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। করবীরাদিবর্গ:। 
নামপর্য্যার £-শকার্ক, তপন, শ্বেত, প্রতাপ, সিতার্কক, পুষ্প, শঙগবাদি, অজ্তযর্ক, বৃত্ত- 

মন্লিকা-_এইগুলি নাম। 
গুণপর্যায় :- শ্েতার্ক--কট্তিক্রবস, উফবীরধ্য, মলশোধনকারক। মৃতরকচ্ছ, , রজদোষ, 

শোৌথবোগ ও ভ্রণ দৌষ নাশক । 

উল্স্থান $_ভাঁবতেব স্থানে স্থানে দেখ! যাঁধ। পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে বাগানে সযতে রোপণ 

করে। হুগলী, হাঁওডা, বদ্দমান, বাকুডা জেলায় কদাচিৎ দেখ যায 

বর্ন! ঃ- গুন্মজীতীয গাঁছ, ৬-১৭ ফুট উচ্চ হয। গত্র 0 £1£7062 ( বড আকন্দ ) গাছের 

মত, কিন্তু কিছু লক্বাককতি ও অগ্রভাগ সরু, কখন ব] ৮-৯ ইঞ্চি লব! ও 9 ইঞ্চি চওডা 
হয। ফল ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা ও বক্ত। ফুল বেগ্তনে আভাধুক্ত লাঁলবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, 

সৌগদ্ধময় ও গোলাকাব। বীজ £ ইঞ্চি, ডিঙ্বাক্ৃতি। ফেব্রুয়াবী ও মার্চ মাসে ফুল 
এবং মে-জুম মাসে ফল হব | 

ব্যবহার্য অংশ :_-শিকড, ছাল, পত্র, আঠা ও বস! 
মূলগ্রন্থাংগের ওষধার্থে ব্যবহার :-ইহাঁর গুণ বড আকন্দেব গুণের মৃত। দৃগ্েব গ্বীষ 

আঠা 815: দিবার একটা উপকরণ1 টাটুকা খিকডেব দ্বারা দাীতন কবিলে দত 

শক্ত হয় (৬/26)। 

ঘুলেব বিরেচন-শক্তি আছে (3 4708)1 ইহার টাটকা আঁঠা পাঁগ্াবে শিশু হত্যা 
ব্যবহার করে| ১৫ গ্রেণ পবিমাণ বস মুখে দিলে ফেনা উঠিয়া বালকের মৃত্যু হয 
(৬/৪৮)। 

আকনের ফুল কখন কখন কলেরা ব্যবহৃত হয এবং রস বন্ত-আমাশষ নাঁশক। 
0০] তরে দ 4 হও বলেন যে, ১৬ নং লক্ষষৌ বেজিমেন্টে যখন [98০50088176 

* ফুরাইয়া যায় তখন সামান্য বক্ত আমাশয়, ইহীর শিকডের গুঁডা দিয়। অনেক রক্ত- 

আমাশয গ্রস্ত বোগী আরাম হইখাছে। আকন্দের ১৫ ফোটা পবিমাণ অরিষ্ট দিবসে 
ও বার সেবন করাইয়া 70: মূ, সু. ৫৩ /91063 একটী রক্ত আমাশয় বৌগীকে 
আরাম কবিযাছেন। 

ইপ্সিকাকুঘানাব পরিবর্তে রক্ত আমাশযে আকন্দ দিবার যাত্রা "10009:6 ২-১ ড্রাম, 
গড ৫-১০ গ্রেণা। ৬০-৬ৎ গ্রেণ পরিমাণ খাওয়াইলে ইহা অতিশয বমনকারক 
(2০৮0 হয। 

0৫০, ঘ. 0205৫৭ বলেন থে, ইহার গুঁডা রক্ত আমাশবে অনিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ 
ফলপ্রদ। 
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0] 9৫-2150600. বলেন বে আঁকনের "ডা £ গ্রেণ বমনকাঁরক ও ভোক, 
অতএব প্রথমে অল্প মীত্রার় দিধা পরে শা্র। বাঁডান উচিত, ১০ গ্রেণ অবিষ্ট কোন 
অপকার কবে না। ক্রমে মাত্রা ৩০ গ্রেণ করিলে অনিষ্ট হর না। 
আকন্দের অবিষ্ট এবং পভ সদিজনিত বক্ষপ্রদ।হ ও আমাশয়ে হিতকর। 11210 
৮০৮৫] বলেন যে ইহার ২০ ফোটা পর্রিমাঁণ অবিষ্ট বলকারব, পেটেব বোন| 
নিবাবক এবং ক্ষুধাবুদ্ধিকারক (]. ৭. 000001665) 

310552/ :--ংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 2 

মূলের ছাল £__আমাশধে উপকাবী | ঘর্শকাবব, কফনি বাবক, বমনকারক। প্রলেপে 
রূপে শ্লীপদে উপকারী । 

পাতার রদ £_ অবিরাম জবে উপকারী । 

দুপ্ধবও রম :_-উদ্ভেলক, বিবেচক। 

শু্পাতার গু'ড়। ৮ কাস, শ্বান ও অজীর্দে উপকারী । 

16 71205 10১6 1278 , 180 2০৪১ € 1792 ; [মে 0] & 989, [700 0160, 
1, 0621. 8 

[৫£--7, 9,15 1,187 8 0১119 688 

1 5 

হত ৪ ১৯ 

39, 05190600015 000০678 0, ডি (শ্বেত আকন্দ) 
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(0005--51২01074104 বাত 

380 79. ৪৮6৫098. 2. ৮. (ছাঁগল বেটে) 

চ801275 02.07218 (01515) 0৮30%. 

ভাঁষানুসারী নাম :_যুগফল, ফলকণ্টক,_সংস্কৃত; ছাগল বেটেবাংলা ; উতান্, 
সেগোবানী-হিনি ; উবিষমর-_কর্ণাট * উত্তমানি--তাঁমিল ; 'গুকটি চে্ট-তেলেগু 

জনমস্থানি £--ব্দদেশেব বহুস্থানে বনজর্ঘলের ধাবে ও বাগানের বেডাষ দেখা বাঁধ । 

ব্থন|:বুক্ষাবোহী লতা, ইহা ভাটায় লোম আছে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লঞ্থ! এবং বিস্তৃত 
বৌট| ৯-৪ ইঞ্চি লা পুম্পদণ্ড ২-৬ ইঞ্চি, ফুলের পাপ্ডি ছোট, ভিাকৃতি ও কোমল 

লোমযুক্ত1। ফুল ফিকে গীতেব এাভাযুক্ত সবুজ ও লালবর্ণ। ফল ১২১ ইঞ্চি লা 
ও বন্ত। বীজ 3 ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, চওডা ও কোমল লোমযুক্ত। শীতের আগে ফুল 

হয এবং শীতকালে ফল গাঁকে। 

ব্যবহার্ধ আশ ₹ পত্র ও সমগ্রল্তা, শিকড। 

মূলগ্র্থাংশের ওষদার্থে ব্যবহার :_দ্ষিণ ভারতে ইহার পাতার বাথ বালকের ক্রিমিতে 
দেষ। ইহার বন হাঁপানি নিবারক এবং চুণের মৃহিত বাতের বেদনাধ দিলে বাত ভাল 
হয় (8108116)1 পশ্চিমভারতে এই লভাব ব্মনকাবক ও সর্দিনিবারক গুণ আছে 

বলিধা খ্যাতি আছে। গোৌধা নামক স্থানে ইছাব পাঁতাঁব বস বাঁতের দুলা ব্যবহাৰ 
কবে 00500০। ইহার ২০ গ্রেণ পরিমাণ বস সর্দি রোগে হিতৰর (0: 0১21)। 
ছাগলবেটেব টাটকা গাতা বাটিঘা পষ্টবণে গ্রলেপ দিলে বেশ ভাল ফল পাওথা যায় 
(9. ঞোাৃঘাট। 

ছাগলবেটে বালকদের পক্ষে বমনকারক, ইহা পত্র এবং তুলপীপন্র একত্রে হাতে 

বগডাইযা খাইলে বেশ বমনকাঁরক (2৫01 উহার রস আদার সহিত 

ব্যবহার করিলে বাতেব বেদনা নিবারিত হ্য | 

শিকডের ছাল ১-২ ড্রা্ গরিমাণ গৌঁছুষ্েব সহিত সেবন করলে বাধক, খতুনাশ ৪ 

বাতরোগ আরাম হয 1 ইহা! একটি বমনকাবক ওষধ (13577001115 443)। 

ইহার লতা হইতে এক এ্রকার আশ বাহিৰ হয। ইহা! দেখিতে উদ্জ্ল ও শক্ত | এই 
গাছেব পত্র ছাগলে খায | ফল ছাঁগলেব ঝাটের ম্যাষ বলিধ! ইহাবে 'ছাগলবেটে? 
বলে। 

বন্দদেশে ইহার আঠা নখ-কুনিতে ব্যবহত হয়। 

31093875 :-_ সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় +- 

গীছ-গ্রেম়ানিংসাবক। বমনকারক। 
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পাতার রস- গ্রেক্গানিঃসারক, শিশুদের উদরামদে উপকারী | শ্বাদে ।উপকারী। 
চুণের জন অথবা আদার সহিত মিশাইঘ| বাতে উপবাখী। 

পাতার টাঁটক। রদ-_বগভািয়। গ্রলেপে 'কাববাঙ্গলে” বিশেব উপকারী | 

মূলের ছাঁল_ তগ্গের সহিত মিশ হিরা ব্যবহারে বাতে বিরেচকের কাজ কবে। 

16,806 819৫ 5 65704, 15261056596 7 00122 8890, [তু 

14050. 015 6629. 

6? 8, 15 1, 20) 00%155 সা 15105 445856111%692 2 2210 2 নও 

238, 

পি 
সী 

হাটে ৰা ও 
২ 1076 তি ১ ঢা 
পা রি, ০১৯২ ছা 

2১ ত্র 

ৰ ছি ৮৫ র্চ 
টি ্ 2 

/উ্তি- 
22 

380, 10890018 505758, [২ 0 ( ছাগল বেটে ) 

(56005705551 2. 2 

381,110. 55001900. [২ 87. (দুধলতা) 

ভীধানুসারী নাম : হুগ্ধিকা, তগ্ধা--সংস্ৃত দুধলতা, কিবণী _বাংলা ) ছধিয়ালতা- হিন্দি) 

দুধিকা-বোদ্েে ; ঘারোটা--পাধাব, উশিগ্পীলাই_ তামিল , দুধিপালা__তেলেগু। 
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দুদ্ধিকা স্বাদুপর্ণীস্তাৎ ক্ষীর বিদ্ষীরিণী তথ!। 
ছুপ্িকোষ্া গুরুরুক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী ॥ 
স্থাদুক্ীর! কটুস্তিক্ত সটমুত্রমলাপহ!। 
্থাুর্বিষটতিনী বৃন্য। কফকুষ্ঠরৃমিপ্রণুৎ ॥ 

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ুচ্যা দিবি 

নামপর্বায ১- ছৃষ্বিকা, স্বাহুপণাঁ, ক্ষীরা, বিঙ্কীবিণী এইগুলি নাঁম। 

গুপর্যায়_ হ্ধিকা__উ্বীর্য, গুরুপাক, রুক্ষ, বাতজনক ও গরভপ্রদ। ইহার ছৃষ্ধ (আঠা) 
্বাছ। ইহা কটুতিক্বস, মলমৃতপ্রবর্তক ও নিবারক, স্বাদ, বিষ্ভী, বৃস্ত এবং কফ, 
বুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক। 

জম্মন্থান :_ উত্তর ও পূর্ব, পৃিয়া, কিষনগঞ্জ, হুগলী, হাওডা, ২৪-গরগণা, বর্ধমান, বীকুডার 
পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায়, তবে সচবাঁচর নহে। 

বর্ণনা! :__নরম ও সুক্ম লোমহুক্ত বর্ষজীবী বৃক্ষাবোহী লতা। বসন্তে পত্র পড়িয়া যায়। পন্র 
৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৯-১ ইঞ্চি চওডা, বশির বিশিষ্ট। কৌটা ই ইঞ্চি, অভিশয় অবনত। 
গুগপদণ্ কয়েকটি খাখাবিশিষ্ট। ফুল স্বেতবরণ, গোলাপী এবং বেগুনে রং-এর শিবা- 

বিশিষ্ট । যল ২-৩ ইঞ্চি, সরু পরদাবিশিষ্ট। বীজ ফলে অনেক থাকে ₹ ইঞ্চি 
ভিদ্বাকৃতি ও চেপ্ট| | বর্ধার শেষে ফুল এবং শীতের প্রারবত্তে ফল হ্য। 

ব্যবহার্য অংঘ £-মূল, ত্বক, আঠা, চূর্ণ । 

মূলগ্রস্থাংশের ওধধার্থে ব্যবহার £ ইহার পাতার কবাথে কুলি করিলে গলার ঘা ও মুখের 
ঘ আরাম হয়। ছুধিলভার দৃগ্ধেব স্থায আঠা সিন্ধুদেশে ক্ষত ধৌতকার্ে ব্যবহ্বত 

হয। ইহাব আঠাব সহিত তাপিন তৈল মিশ্রিত কবিষ! পাঁচভার উষধ প্রস্তুত হয় 

(এড) ইহার স্বাদ তিক্ত। ইহাব ভ্ববনাশক পক্তি আছে। উড়িব্যাদেশে 

ইহার টাট্কা মূল কামলারোগেব উৎরুষ্ট উধধরপে ব্যবহত হয় (৬ ভা. চ507050)। 

91058815 :-সংক্ষিপ্ত গুণপর্বায় ₹_ 

গাছের ক্কীথ-_কুলি কবিলে গলার এবং মুখের ঘাষে উপকাব হয়। 

মূল-_কাম্লাবোগে বিশেষ উপকাবী। 

দুগ্ধের ন্যায় আঠা- ক্ষত ধৌতকাধ্যে ব্যবহত হয়। 

[15 77000509015 15195 € 1] ১ ০0৮১ (00, 8০৮, 7192, 22 

০৮, [৫১17 ; 2০০০ ঘ,] ১,403 8. চ, 0,688, 
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381, 08551517008 65001677600, [২ 9 ডুধলভা) 

ভ্রোথা25-- 0৬2, 8২, এয়া 

382, তর 55155561531 (মেড়াশিল্গে ) 

* স্তাঁধান্থুসারী লাম :__মেষশূঙ্দী, অজশুঙ্গী, সর্পদংস্্া-- সংস্কৃত, মেভাশিঙ্গে-বাংলা ; মেগা" 

নীঙ্গী, ঘেভাশির্দে-_ছিন্দি ; মেগুবঠঠী, মেগ্ুযল্লী, মেধসেংগ.--গহারাষ্ট্, 'অংভাশির্ধি 

গুজর/ট, উবিধমব-কর্ণাট ; বক্ষিত্ত-_-আরব + মেডহদ্ব-_সিংভূম। শিক্তকরপা_ 
তামিল , পাট.লা-পদরা_তেলেগু। 

ভজশূভী অেষশূষগী বর্তিক। অর্গনঘ্িকা। 
চন্ুতযা। তিকতদুগ্ধা চ পুত্রশ্রোণী বিষা ণিকা ॥ 
ভজশুঙগী কটুস্তিক্তা কফার্ণগুলশৌফিৎু। 
চনদৃসা শ্বাসন্বদ্রোগ-বিষকা সাতিকুষ্ঠজি ॥ 
অজশৃঙদীদলং ভিক্তং কট,ষং ককবাতজিও। 
জঠনানলকৃও হ্ৃপ্ভং কুচিরং লবণায়িকম্ ॥ 

রাজনিঘণ্টএ। প্রভাব 
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নামপর্ধ্যায় * অঙজশৃহী, মেহশৃহী, বন্তিকা, র্পদংগ্রিকা, চদুস্তা, তিভদগা, পুত্রশ্রোী ও 
বিষাণিকা-এই কটি নাম । :. 

গুণপর্য্যাঁয় ₹_অজশূদদী কটুতিক্ত বদ। কফ অর্শ, শূল এবং শোঁথ বোগ নিবারক | ইহা চুর 

পক্ষে হিতকর, শ্বাস, হৃত্রোগ, বিষদৌব, কাস এবং ভীত কুষ্ঠরোগ নাশক। অজশৃঙ্গীবল 
__তিক্ুবস, বিপাকে কট্রস, উবী্ধ্, কফ এবং বাযুনাশক। অগ্নধৃদীপক, হগঘ, 
রুচিকারক এবং অবণী্লরস। 

জন্মস্থান £-দাক্ষিণাত্যেব কম্ন, ভ্রিবাহুর, বান্দা 

বণনা: কা্ঠময লতানে গাছ, উচ্চৃক্ষে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার শাখা ও প্রশাখা- 
গুলি সরু, লঙ্কা, গোলাকার, নরম ও স্থু্ধ লোমযুক্ত। পত্র ১২২ ইঞ্চি এবং ১১ 
ইঞ্চি চওডা, ডিষ্বাকৃতি, স্থানে স্থানে লুপ্ত, বোটার দিক গোলাকার, প্রায় হংপিগারুতি, 
অগ্রভাগ লহ্বা, শিবার লোম আছে। ঝৌঁটা ই ইঞ্চি, লোমযুক্ত। পুষ্প ই ইঞ্চি, 
চেগ্ট|| ফুল ক্ষুদ্র কিকে গীতবর্ণ। ফল ছোট ১২২ ইঞ্চি, অগ্রভাগ হা; বীজ সরু, 

$ইঞ্চি ল্বা, ভিম্বারৃতি, চেগ্টা ও পাতলা, পক্ষ আছে । ইহার মূল কতকাঁ৷ হলের 

স্তায়। শরত্কালে ফুল ও শীতের শেষে ফল হয! 

ব্যবহার্য অংশ :_যৃল, পত্র ও সমগ্র উত্ভিদি। মারা ২ আনা । 

বৈদ্ধকে মেড়াশিক্গের ব্যবহার । 

সত্রুত 8১) বিষসংহষ্ট অঞ্জনে মেবশৃদী__অঞ্চন বিবদূষিত হইলে ব্যবহারে অন্ত পর্যন্ত 
ভঙ্গিতে পাবে। এই দোষ দূরীকবণার্থ মবশূদ্গীমূলের রস নেত্রে অস্ধন কাকে (ক: ১ 
অঃ)। (২) কফজাত শিরৌরোগে মেবশৃঙ্গী_ মেষশৃহীর মূলতকে বস্তি গ্রত্ত কবিয়া 
ধৃষপান করিলে বক্জাত শিবোরোগ নিবৃত্তি পার। 

বাগট 2_অর্শে মেশৃঈমূন-_পিদবার্ভাক গুডের সহিত ভোজন করিয়া পশ্চাৎ যেবশৃী- 
মূলেব তব্চূ্ ছাপীমৃত্রের সহিত পেষ্ণপূর্ববক পান করিলে অর্শ নিবৃত্তি গায়। (চি: ৮ 
অঃ)। 

মু্রস্াংশের ওষধার্থে ব্যবহার £₹হিদু বৈদ্যগণের মতে ইহার ঘৃনন বাহিক ও 
আভ্যস্তবীণ প্রয়োগে সর্পবিষ নষ্ট হয় (440511৩)। বীজ-_মর্দি নিবাঁরক ও 
বমনকাবক। 
কথ্ষনদেশে ইহার শু ও ডা পাতা নাসা-রোগে ব্যবহার করে (735500:)1 
মেবশূদদীর পাত! চিবাইয়া কুইনাইন খাইলে জিহ্বায় তিক আস্বাদ লাগে না, দিহবায় 
খড়ি চিবাইলে বেগ আহাদ হয় সেইরূপ আঙ্মাদ হইয়া! থাকে (০০2৪0)1 
মূলের ত্বক রেডি তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবা দ্টস্থানে প্রলেপ দিলে সর্পবিষ ও কীট- 
দষ্টবিধ নষ্ট হয়| যর ও প্লীহাব উপব ইহার পাতার পটা লাগাইলে বা গ্রলেপ দিলে 
স্লীহা ও যতৎ কমিয়া যায় 
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পি স্ব 

(10955215 ₹ হধাক্গ গুণপারিচন 2 
চপ 6 এ পাতা ই ব্তঘুতে উপকার ভিবইলে গুল্রাবের অর্ক অংশ কমি হাক? ০ 

মুল 8 ব্নকরেক। শ্রেছানিদারভ 1 

6 71256 15., € 349 : হযেদের 6. 8290০, 10. 2150. 61 ৮626. 
6 তি 9, এ তি 29, 

382, 200106]05 551%5566 187, / ঘেডাশিজে ) 

(321005--5217005411 2, চা 

383. 5. 0615%:578012 চ286 (দোমলভা) 

5. 8৫002 (2022) ০186 

ভাষানুপারী নাম £ পবা হিজরি বিজ্ঞ ৮ বোমলতন বাংলা; নোদিলত। 

নিত গোর ফোদবই, বপনের" মহারাষ্ট্র ও নোমবজী_ করণাটি। 

লোবব- হবছে ও পুইউজী, টিছটহুদুড়, পুলভোগে, 5 তেলেগু । 
দোঘব্জ্ী মহাঁগুলা বজ্ত্রেষ্ঠা ধন্ুলভা 
লোহা? গুদ্ধবল্লী চ বজ্ছব্ী ছিপ্রিয়া 
দোঁষলীারা চ নোমা চ বজ্াভি কুদ্রবংখ্যস়্া ॥ 
জোমব্লী কটুঃ শিতা মধুর পিস্তদাহনুৎ। 
ভূব্াবিশোবশমলী পাব্না বজ্তদাধনে]| 

রাজনিঘন্টঃ। গুড় চ্যাদিবর্গ;। 
০ 
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মীমপর্থযায় £--দোযবরী, সহায়, যজ্তশ্রেঠা। পহলভি, দোমার্থী। গুনবরী, যজবনী, 

দবিপ্রিয়া, মোমক্ষীবা, সোমা, যন্জাঙ্গা এই ১১টি নাম। 

গুগপর্ধ্যায় :_-মোমবন্ী-_কটুবস, শীতবীর্ধ্য, বিপাকে মধুব বস, পিত্ত ও দাহ নিবারক। 

তৃষা ও শোথনাশক, পাবন ও দলায়ন। 

জন্মস্থান ₹_দাঁক্ষণাত্য এবং শুক পাব্বতা প্রদেশে জন্মে। পিংতূম, ছোটনাগপুব ও হুগলী 

জেলার স্থানে স্থানে দেখা যা । 

বর্ণন। :--পত্রহীন গুন, শাখায় অনেক গীইট আছে। কাণ্ড পেনকলমেব গ্যাঘ মোটা, 
গাইট ৩০৬ ইঞ্চি ল্।। পুপ্পদণ্ড ১-১$ ইঞ্চি লঙ্কা, বু শাখা প্রণীখাবিশিষ্ট। ফুলের 

গাপ.ডি $ ইঞ্চি, নরম লোধযুক্ত। ফুল ফিকে সবুজবর্ণেব আভাষুক্ত শ্বেতবর্ণ কিদ্বা 
ঈবৎ শ্বতবর্ণ। পুণ্পন্তবকের ব্যাস উ ইঞ্চি, উহাব অংখগ্ুলি ডিত্বাকৃতি ও লম্বা! বীজ” 

কোষ ৪-৫ ইঞ্চি ধা, ৯ ইঞ্চি চওডাঁ, অগ্রভাগ সরু। বীজ চেপ্টা, উ-ই ইঞ্চি লম্বা ও 
ডিম্বারতি। - এই গাছকে ও 5:201008 ৪07:5118 গাছ:ক বৈদিক সমযের সোমলতা 

বলিযা অনেকে অন্ঠমান কবেন। মেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফুল ও ফলেব 

শময়। 

ব্যব্ছার্ধ অংশ :--বম। 

মূল গ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার :-_-এই লতা জলে ভিজাইযা সেই জলেব সহিত লব 
মিশ্রিত করিযা শশ্বক্ষেত্রে প্রযোগ কবিনে শস্তক্ষেত্রের উই নষ্ট হুইযা যাঘ। প্রাচীন 
হিন্দুগণ ইহার বম বাঁলি ও দ্বৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার মন্ প্রস্তুত করিতেন, 

উহাকে সোমরস বলে (73::0%০০ )।1 

(1055৫5 ৪-- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ-- 

শুক্ষগাঁছ £_-বমনকাবক। 

গাছ তিক, ব্লকারুক, [5 

818৮1208150 ৫ 9550১ 100, 060, 91, 6625, 

৫:০8, দ ঘ26 2 20 মা [515 31) 8 25 2, 6923 ঢঞ্োছ। নু লু, 

298, 
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389. 9805056617009, 1016575018208 1855 (সে(মলতা ) 

0905-17177070751/105 হি, 8 

384, নু, 041005 [8, 13 €( অনন্তমুল ) 

ভাষানুসারী *_খারিবা, শ্যামা, গোপবধূ-_সংস্কৃত, অনভ্দূল-__বাংলা ; মাগরাবু শাব্মা, 
দুধি, কাঁলীপব- হিন্দি ; অনন্তমূল- মহারাষ্ট্র; উপরসব-_বোষে » বপরী_ গুজরাট ; 
অবিবা-_কর্ণাট ; গুপাপানমূন_উৎকল ; গাপদি-হ্গদ্ধি, নীলতিগ-বলে, মুক্তাপুলগার্ম_ 

তেলেগু; নানার্রি--তামিল ; নান্নারি__মাঁলয়। 

কষ্ণাতু শারিবা শ্যামা! গোঁপী, গোপবধূণ্চ সা। 
ধবল। শরিব। গোপা গোপবস্থা। কুশৌদরী ॥ 

ক্ফোত৷ শ্যাম! গৌপব্লী লতাপ্ফোতা চ চন্দনা ॥ 
শারিবাধুগলং স্থাছু ন্ষিগ্ধং শুক্রকরং গুরু । 
অশ্বিমান্থ্যারুচিশ্বীদ-কীসামবিবনাশনম্। 
দোষত্রয়াঅপ্রদর-_জরাতীসারনাশনম্ ॥ 

ভাবপ্রকাশঃ, গুড চ্যাদিবরগঠ। 
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নাদপর্ধযার :--শারিধ। শ্রামা, গোগী, গোপবধূ__এইগুলি কফ অনস্তযুলের নাম! গোপা? 

গোপকস্া, কুশোদরী, ক্ফোতা, শামা, গোপবনধী, লতা, অক্ফোতা ও চন্দনা_এইগুলি 

শ্বেত অনন্তমূলের নাম! প 

গুগপ্যর্যায় :- অনন্তদলদ-সথাছ, সি শক্রজনক, গরুপাক এবং অগ্িমান্যা, অকচি, শ্বাস, 

কাস, আমদোষ, বিষদৌধ, ত্রিদৌোষ, রক্তপ্রদব, অর ও অতিসার নাশক ) 

জতমস্থান £__উডিস্, ছোটিনাগণুর, বিহার, ব্ধদ্শে, হুন্দরবন, হুগলী, হাওডা, ২৪-পরগণ! | 

বর্ণনা সরু, লতানে উদ্ভিদ। পত্র লৌমহুক্ত, কাণ্ডের উভয়দিকে জন্মে । পত্রগুলি সব 

সমান নহে, ডিদ্বাকৃতি অথবা৷ লক্বা, অগ্রভাগ মোটা। কোনও পত্র ১১২ ইঞ্চি 

বা ও চওডা; কোনটি ৪ ইঞ্চি লা ও তঁ ইঞ্চি চওডা। বৌটা উ ইঞ্চি। 

পুপস্তবক উ ইঞ্চি ব্যাপবিশিষ্ট বিভাগ নবুজবর্ণ, ভিতর দিকে বেগুনে রং বিশিষ্ট 

গুপ্পনল ছোট। শু'টী ৪-৫ ইঞ্চি ল্া। বীজ £ ইঞ্চি, চেগ্টা ও কৃষ্ণ অনন্তযূলেব পত্রের 
মধ্যস্থলে খেতবর্ণ দাগ আছে। পত্রে লোম নাই, ইহার ড'টা সরু, মূল ভার্দিরা 
শুঁকিলে একগ্রকার সৌগন্ধ বাহির হয়। সূল্ন মোটা, ভিতরে কাঠ আছে। ফুল 
বর্ষাকালে হয়! শীতের প্রান্তে ফল পাকে। 

ব্যবহার্ধ অশ +_শিকড় ও রস; মাতা কাথ, ৫--১০ তোল! | মৃল্নকন্-_২-৮ আনা। 

মূনগ্রন্থাংশের ওধধাথে ব্যবহার ₹-ইহার দুখের ন্যায় বস চক্ষে ঢালিয়া দিলে চক্ষের 
প্রদাহ ন্ট হয়, এবং জল বাহিব হইযা চক্ষু শীতল করে। ইহার শিকড় ও কলার 

শিকড় একত্র করিয়া! গরম ছাইয়ের মধ্যে ঝলসাইয়া গাহা হইতে গরম রস বাহির 
করিবে ; জীরা, চিনি ও স্বতেব সহিত সেই গরম রস সেবন করিলে মৃত ্ত্রের গ্রদীহ ও 
জালা নিবারিত হয। চ্ছু-ছুলিনে ইহার প্রলেপ ব্যব্যত হয় (0508০০% )1 

দুধ ও চিনির সহিভ ইহার গরম রপ খাইলে বালকদের জব নষ্ট হয় এবং শরীরে বল 

হয় (৪৮)। 

ইহার মূল 61019 12800800069 তে গৃহীত হ্ইয়া্ভে এবং ইহা 35758 

চ৪715 এর স্থানে ব্যবহৃত হয় (10060 716. 21৩0. )। 

, কুরুচি, অনন্তযূল, শ্বামানতা এবং পর্পটিক (85505 0120:5 ) এই কষেকটা 

মূলের কা পিপুলচূণ দির! পেবন করিলে চর্শারোগ, উপদংণ, শ্লীপদ এবং পক্ষাধাত 
ছনিত ভানশূন্বতা আবাম হ্য। 
অনভ্তযূল, বালাশিকড (728018 ০৫০:৫৫৪ ), কটুকী, ঘুখা এবং আদা সমপরিমাণ 
একত্র ২ তোলা, জল দিষা প্রাতে খাইলে ন্থুর আরাম হয়। 
রক্তপিত্ত নাশকারী অধ যধ্যে অনস্থযূল শ্রেষ্ঠ (চবক )। 

অনন্তমূলের সর্বপ্রকার ব্রণনাশ কবিবাব শক্তি আছে (চক্রদ্ত )। 

একছটাক অনন্ত ১ গাইটজনে এরান্রি ভিজাইযা গরদিন পান করিলে মৃত্র ৩৪ গুণ 
বদ্ধিত হয়। হা মূত্ররোধ রোগে হিতকর। 
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(1098817, ৮ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 

মূল-্গিধ, বলকারক, ঘর্ষকারক, প্রত্রাবকাঁরক, রসাষন। অগিমান্দা, খাইতে 

অনিচ্ছা, জর, চর্মবোগ, শ্বেতপ্রদব, উপদংশ, বাত, বিছা! দংশন এবং সর্পবিষে 

উপকাবী। ইহা রক্তপরিফারক | 

ঢা £₹7376506, 77076 112]. জা 694? 71010071056, 5945 হেগুঞেন ৪ 

03850, 0. 1120, 01, &. 618 4১৯. 

662 8, 1. 2, 53 209, ছ, [১ 239, 805 21686, ০৮ হি চ৮ 

1,219 

384. [78101069005. 2201005 তি, 97, ( অনভ্থমুল ) 

03950545012 4১3, [ঘা 
385. 4০ ০818938520 এনা (কাকতুস্তী) 

ভীষানুসারীনাম £--ভাবদ্ধাজী, অরণ্য, কার্পাসী-সংস্কৃত, কাকতুণ্তী, বনকাপাস-_বাংলা। 

কাকতুত্তী-_হিন্দি: কাকতুণ্তী_ পাঞ্ঝাব ; কুবৃকি, বাণকাপুসী- মহারাষ্ট্র , কাঙহাও_ 
কর্ণাট 
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বনজাইরণ্য-কার্পাসী ভারদ্বাজী বনোস্তবা। 
ভারদ্বাজী হিম! রচ্যা ব্রণশন্্রক্ষতাঁগহা ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। শতাহ্বাদিবগ। 

নামপর্বায় $_-বনজা, অরণ্যকার্পাসী। ভারদ্াজী, বনোন্ভবাঁ-এইগুলি নাম। 

গুণপর্যায় £--কাকতৃতী-_শীতবীর্ধয, কুচিকারক; ব্রণ এবং শ্তক্ষতনীশক। 

জন্স্থানি ঃ--আদি জন্মস্থান পশ্চিম ভাবতীয দ্বীপপুপ্ধ, অধুনা ভারতের অনেক স্থানে দেখ! 

ষাষ। বদেশের বহ্স্থানে বিশেষত; হুগলী, হাওডা জেলার জঙ্গলের ধাঁবে, বু 

পবিমীণে জন্মে 

বর্ণনা :--বহবর্ষজীবী সবল উত্ভিদ্ব। পত্র দেখিতে অনেকটা লম্কাপাভাব ন্তাঁধ লব্বারুতি। 

অগ্রভাগ দর, সুক্ষলোমযুক্ত। পত্রেব কিনাবাগুলি স্থানে স্থানে অন্পষ্ট। পু্গদণ্ডে 

অনেক ফুল হয়৷ পুষ্পস্তবক বিভক্ত, নেবু বং বিশিষ্ট । হীকেশরেব্ চতুদিকে গুংকেশর 
থাকে। পুংকেশর শিক্গার ন্তা আকৃতি বিশিষ্ট । যল মহ্ণ, লঙ্বা, দেখিতে লঙ্কার 
গ্তায়। বীজকোষে অনেক বীজ আছে। নভেম্বর হইতে মে মাস পর্যন্ত ফুল ও 
ফযুনলর সময়। - 

- বৈদ্ভকে অরণ্যকার্পাসীর ব্যবহার । 

চতরত্ত :--তঘাবর্নার্থ অবণ্যকার্পাসীমূল-বনকাগান ও ইচ্ছবমূল বীজির সহিত পেষণ 
পূর্বক গাঁন করিলে, গ্রস্থৃতির স্বন্ত্রাৰ বঞ্ধিত হয় (স্ত্ীরোগ_চিঃ )। 

বঙ্গদেন :--অপচীতে অরণ্য কর্পানমূল-_অরপ্যকার্পানী মূল আনিয়া উত্তমরূপে পে পূর্বক 
তঙুলযোগে গিষ্টক গ্রস্ত কৰিয়! গব্য স্বৃতে ভাজিয়! মেবন করিলে অপচী বিনষ্ট হয় 

(গণ্মালাদি-__চিঃ।) 
ব্যবহার্ধ অংশ :-নৃল ও পাতার রস। 
মুনগ্রন্থাংশের ওঘার্থে ব্যবহার ই--জামেকা দেশে এই গাছকে 81000 106: বলে। 

কারণ ইহার রক্তআমাশয় আরাম করিবাব শক্তি আছে। ইহার শিকভ বিরেচক এবং 
ধারক। ইহা অর্শ এবং গ্রণোরিয়া! আরাম করে (88৫57. £০0জ৪]1) 

[0.5 0/929)99০র মতে ইহার শিকডের রূস বমনকাবক ও মদ্দিনাশক। পাতার 

রস ক্রিষিনাশক এবং 70৫. উড. [ন৭011000 বলেন যে ইহা অর্শ ও প্রবল গণোরিয়া 
রোগনাশক। 

যাজপেশী, হৃৎপিণ্ড ও রক্তসধণলন যন্ত্র উপব ইহার বেশ কয়া আছে। উহা 
উদয় নাশক ও বমন কাবুক (7357000%)। 

ইহাব শিকডের বমনকারক শক্তি আছে বলিষ। পশ্চিম ভাঁবতীয হ্ীপপুের অধিবাসীগণ 
ইহাকে 75920 কিনা ড7110-10505080%5 বলে। ইহার পাতার পিষ্ট র্ 

জিমিনাশক। ফুলের বস রভতপাতিরোধক বিয়া খ্যাত। 

৭৫৯ 



031985581:5 . সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ₹₹_ 

মুল £--বমনকাঁবক, বিরেচক, অর্শে ও গনোবিরাষ উপকারী 1 

পাতার রস £-_ক্রিমিনীশক, ঘর্মকাবিক, অর্শ ও গণোবিষায় উপকারী। 

গীছ £ যক্বারোগে উপকাঁকী এবং বিষ নাশক। 

3.9, ২28. € 81 3 গিযোতোজেত 803250, [00,160 515 65622 8 

[২6 চ 8.১ [5 এদ5 18 5 0500, 2 427 9 2৮6 1 66 25 343 2 905 26891 
7181৮ হত 298, 

385. :250160185 ০0259585155 [যত (কাকতুতী) 

(561109-71"%1,07217707২4 ৬, ও 4. 

386. গু 28030696102 ভন. ৪4. (অন্তমুল ) 

শু 20198 (উহা ১) টুভা, 

ভাষান্গুদারী নাম ৫-_অন্তমূল_ বাংলা, অস্তসূল__হিন্দি , পিটকারী-_বোথে , নেগনালাহি, 

নাকচুকুপ্লান--তামিল; ভেটিপালা, কুক্কাগল-_তেলেগু , মেন্দি-উড়িত্যা ; ভেঙ্লিগরালা 

_মালয়। 

জন্মস্থান ৪ উত্তর ও পূর্ববঙ্গ, আসাম, কাছাড়, চট্টগ্রাম, দাক্গিণীত্য হুগলী, হাওড়া ও 

বন্ধমান জেলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়। 

৭৬০ 



বর্ণনা £-বছ্বর্জীবী লতা । শিকড নরম ও বহুশাখাবিশিষ্ট। লতার কাঁও নরম । লা 
শাখাবিণিষ্ট ও পশনঘয় | পত্র কোমল লোমাবৃত, চর্সেব গ্যায় শক্ত, ২-৪ ইঞ্চি ল্ঘা। 

বিশ্তারে সকল পত্র সমান নহে, ডিদ্বাক্তি, গোলাকার কিছ! লক্ব। অথবা অগ্রভাগ 

ক্রমশঃ সব, বৃন্তদেশ হবংপিপ্তাক্কতি| পত্রবৃন্ধ উউ ইঞ্চি লখ| | পুষ্প পত্র অপেক্ষা 
কুদ্র ও হাতঙ্টী খাখাবিশি্ট। কুন পীতাভ, অভ্ন্তর দেখ বেগুনে রং বিশিষ্ট। ফুলের 

পাপ.ডি লক, বর্শাকৃতি। বল চেগ্ট], ৩-৪ ইঞ্চি। বীদ্ ₹-$ ইঞ্চি লা, চেগ্টা, 
ডিহ্বাতি এবং গশমম্য়। য়ে হাসে ফুল এবং দেপ্টেঘর মাসে ফল হয । 

ব্যবহার্য অংশ £--নৃল, গত ও ত্বকৃ। 

মূলগরন্থাংশের ও্ধার্থে ব্যবহার £--শুধপত্রেব গুঁডা ঘর্নকর এবং ইহা ইপিকাকুয়ানার 
কাজ করে। জরের সহিত উদরাময় ও বন্তআমাশয় থাকিলে জরের প্রথম “অবস্থায় 

ইহার পাতার গুড] ১০ গ্রেণ পরিমাণ এক আউন্স জলে দিয়! দিবসে ৩/৪ বার সেবন 
করিলে স্তর ত্যাগি হঘ ও রক্ত আমাশয় সারিয়া যায়! বদি ইহাতে সারিতে কিছু 
অবশিষ্ট থাকে তবে ব্ঁগ্রেণ কুইনাইন ও অল্প পরিমাণ পাতার রস সেব্য । অবিরাম ৪ 

মালেরিবা জরে ইহার ঘহিত কুইনাইন দেওয়া! যায় 

বঙ্ষংপ্রদাহ ও ঘুংডি কাদির প্রথম অবস্থায় € গ্রেণ পবিমাণ দিবসে তিনবার অথবা 

উহার সহিত $ আউন্স জলে যষ্টিঘধু সহ সেবন করিতে হর। ইহা জবনাশক ও 
রত“্মংশোধক গুণ বিগ্যমান আছে বলিব বাতে প্রযুক্ত হয়। ইহা ত্বক, নৌগম্বুক্ত ও 
উত্তেজক প্রসথৃতি স্ত্রীলোকদের প্রসবাত্তিক আব নিত করাইবার জদ্য ইহ বাবত 
হয়। ইহা! বাত ও উপদংণ ঘটিত বাতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ কন পাওয়া বায়। 
একভাগ মূল দখভাগ জলে পেবণ কবির! পান করিলে হাপানী, রক্ত আমাশয় ও কাসে 
উপকার পাওয়া বায়। 

গাতার ২৩ তোল। বম ক্চনননেশে বমনাবক ওঁ বলিঘ! বাবত হর। গ্ুদ্ললতার 

বটিকা প্রস্তুত করিয়! সেবন কবিলে রত্ত-আমাশয় আরাম হয় (000000। 

করমগুল উপকূলের লোৌকেব| ইহার মূল ইপিকাকেব বদলে বাহার করে। ইছা অবিক 
মাত্রায় ব্যবহার করিলে, বযনকাবক। অন্ন মাত্রায় সদ্দি ও জর নাশক। ৩৪ ইন্থি 

পরিমাণ মূলের টাট্কা চাল বাটিয। জলের সহিত গান করিলে বেশ ভোলাপের 
কাজ করে। 

মংকানক রক্ত আদাশয়ে ইহার মূল একটি অমোঘ উদ্ধ | 0 10 £7050909 মাদ্রাজ 

হাসপাতালে অনেক্বাঁৰ পরীক্ষ। কিয় দেখিয়াছেন (0665 5107 চ 1055211)। 

01995815 ৫ সংক্ষিপ্ত গুণ-পরিচর ₹_ 

গাছ ₹- ইপিকাকুষানার পরিবর্তে বাবহ্ৃত হয়। 
পাতা £--বমনকারক, ঘর্শকারক, স্লেগনি-নারক, পরাশয়ের পরিপূর্ণতা উপকাঁরক এব' 

ঘে কোন খেতে বমনের প্রয়োভনে ব্যবহার করা বার । 
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মন্তব্য £_প্রাটন আঘূর্ধেদ শাস্ত্রে ইহার ব্যবহারের কোন উদ্লেখ দেখা যায় না। ভারতবর্ষের 

পশ্চিমাঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যে, বোম্বাই, উডিস্তা ও মহারাষ্ট্রে ইহার বল ব্যবহার জন- 

সাধারণেব মধ্যে জুবিদিত। বাংলাদেশের সর্বত্রই এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। 
স্থৃতরাং বাংলাঁদেশেব বৈগ্যগণের ইহার প্রযো গবিধি জান! থাকিলে ক্ষেত্রবিশেষে ইহার 
ব্যবহারও চলিতে পারে। বাংলাদেশের বনে জঙ্গলে এবং ভারতের সর্বত্র এই গাছ 
যথেষ্ট পরিমাণে জন্সিযা গাকে। এইরূপ গুণসম্পন্ন উবধি আমুর্ব্বেদের ভেবজ সম্পদ 
বুদ্ধি কবিবে। 

চ৬. পেটে & 8550) [50,815 15৮16187820. 8 পাছত) 260, 

101) 111 6177; 18065105100 015 1 ৮1277. 

[২6£-,3, 051%5453 85552156987) 000, চি, [511,993 3 চিজ 
240 

386 51055008 890000860 ড/ & & ভেস্তমূল) 

হএখোোা, 100 054চ 

050057577২5 07705 হও, 

285. 8. বিড ০0158 12 (কুচিল) 

ভাবানুসারী নাঁম :-_বিষতিদু, রম্যফল, কুপাক-সংস্কৃত; ঝু'চিল/_বাংলা, বিষতেন, 
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'ঝুটা- হিন্দি; কারজিরা-_মহাবাষ্র; কারিবার--কটি) ঝের কোচনাং- গররাট; 
ষ্টগিঝা-_তেনেগ্ড 3 এটি__তামিল » কগ্িরাম্-_মালয় , কাতিলুল্বন্ক ফলুজমাহী-- 

আরব। 
কারক্করন্ত কিল্পাকো বিষভিনদ বিষদ্রঃ ] 

গরদ্রুমো রম্যফলঃ কুপাকঃ কালকুটকঃ ॥ 
কারক্বরঃ কট,বচ ভিন্তঃকৃষ্ঠবিনাশনঃ। 
বাতাময়াঅকগু,তি-কফামার্ণোব্রণাপহঃ ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। প্রত দিবর্। 

নামপর্য্যায় £__কারন্বব, কিম্পাক, বিষতিনদু: বিষক্রম, গবদ্রম, বয্যফল, কুপাক, কালকুটক-- 
এইগুলি নাম। 

গুধপর্য্যায় ৫--কারস্কব_কটু বপ, উ্বীর্ধা, বিপাকে তিক্তব, কুঠঠনাশক, বাত, কুটি, 
কও» কষ, আমাশয়, অর্শ এবং ব্রণ নাশক । 

জয়স্থান £_ ভারতের উঞ্ণপ্রধান স্থানে এবং ৪০০০ ফুট উচ্চস্থানে দেখ| যায মাপ্রাজ ও 

টেনাসরিম প্রদেশে গ্চুর জয্মে। ব্দদেশের বাকুডা, মানভূম ও উড়িত্। অঞ্চলের 

জঙ্গলে দেখ! হায। ধোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুবে ২৩্টা গাছ আছে। 

বর্ণনা £--বহশাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বড গাছ, ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয। কাষ্ঠ কাটিবাৰ সমদ্ব 
শ্বেতবর্ণ পরে পীতের আভাধুক্ত ধৃপরবর্দ হব। ছাল পাতলা, গাচ ধৃদরবর্ণ 
ফি পীতের আভাযুক্ত ধৃপরবর্ণ ও মন্থা। গত্র ২-৩২ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ স্থুন 
রৌট! ₹ ইঞ্চি। পুপপদণ্ড ১২ ইঞ্চি কোমল পোমঘুক্। ফুল সবুজের আভাযুক্ত 
খেতবর্ণ। ইহীর ফুল হইতে বেশ পৌগদ্ধ বাহিব হয় (38:516)। পুষ্পনল টন 
ইব্চি, ইহার অংশগুলি উ ইঞ্চি অপেগগ1 কম, সুক্ম লোমঘুক্ত, নীচে কষেকটি 
কেশ আছে। পুংকেশর ৫টী, গর্ভাশয় ২ ভাগে বিভক্ত। ভ্ত্রীকেশর লক্বা, কুচ 

লোমযুক্ত। ইহার মন্তক ছোট। ফল গোলাকাঁব, মহ্ণ, আপেলের মত, পাকিলে 

নেবু রং বিশিষ্ট হয়। ফলের খোঁসা শত, ইহার মধ্যে নবম শ্বেতবর্দ লিচুর মত শা 
আছে। উহা! অতিশয ভিক্ত। প্রত্যেক ফলে ২৫টি বীজ থাকে। বীজের ব্যাস ই 
ইঞ্চি, গোলাকার, উজ্জল ফিকে, শ্বেতা ধৃপর বর্ণ, পশমমর, দেখিতে বোতামেব ন্যায়, 
এন্ত, মহজে চূর্ণ কৰা যায় না। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয এবং শীতকালে ফল পাকে। 

ব্যবহার্য অংশ :--বীজ, তক, গূল ও সমগ্র উদভি,। 
মগরন্ণাশের ওষঘার্থে ব্যবহার ₹_পর, শিকড ও বীজ। মাত্রা_বীজ স$ট আনা? 

অতিমাত্রায় বিষক্িয়া প্রকাশ পায়। হিন্দু বৈচ্ধের! উহার কাঠ, রক্তআমাশয়ে, জ্বরে 
ও অনীর্ে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিযাছেন। ইহার বীজ এক প্রকার মাদকন্রব্য, 
এই কারণে কোন কোন লোক ইন্জিয়ের উত্তেজ্নাব জন্য ব্যবহার করে। 
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ইহার বীজ আর্জীর্ণ নাশক ও সার্বিক বোগ নাশক (73/0৭থ, 15 116৫. )। 
ইহার বীজ ন্ায়বিক দৌর্কল্যগত রোগনাশক, বলকারক ও উত্তেলক (92, 
[৪এ.)। অতিমাত্রায় ইহার বীজ বিষবৎ। ইহ পক্ষাঘাত, আায়বিক দৌন্ধাল্য, 
উদরাময়, বক্তআমাশষ, কোষ্টবদ্ধ, অর্শ ও লাঁলামেহের পক্ষে হিতকর | 

ইহা অবিবাম জ্বর, মৃগী বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয। কক্কন দেশে ইহার 

বীজ অল্পমাত্রায অপরাপর সৌগন্ধ ভ্ুব্যের সহিত মিশ।ইযা পেট বেদনায় ব্যবহার 
করে। ইহার ছালেব টাট্কা রস, কলেরা ও পুরাঁতন বক্তআমাশধে ব্যবন্বত হয, কোন 
কোন স্থানে অল্প পরিমাণ আফিং এর পরিবর্তে উত্তেলক উযধ হিপাবে ব্যবহৃত হয় 

' (05000 )। 

পাতার পুল্টিদ্ দিলে ঘা ওক্ষত আরাম হুয। ইহীর মূলের ত্বক গুঁভাইয়া নেবুর 
বসের সহিত মিশাইয়া বটিকা গ্রস্তত কবিঘা খাওয়াইলে কলের! রোগে বিশেষ ফল 

প্রদান করে (৬/৪%:)। 

ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহ! একটি ফলগ্রদ ধধ এবং বুকে স্দি জমিলে ইহার সন্দি বাহির 
করিবার শক্তি আছে (ড/9৮)। পেটফ্লাপ। এবং আমাঁশযের সহিত অজীর্ণ হইলে 
কুচিলীর দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ইহা ননাধু সকলেব উত্তে্গক, এই জন্য পক্ষাঘাত 
ও ইন্িয়শৈথিলো হিতকর। ইহা বাহিক গ্রযৌগ কবিলে শবীবে জালা উৎপাদন 
করে এবং চর্ম হইতে শরীরে বিষক্রিয়া গ্রকাঁশ কবে। কুচিলা, অহিফেন ও গোলমরিচ 

প্রত্যেক ২ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তত কবিষ! সেবন করিলে ্বাযবিক রোগ নাশ 

করে। 

হনবীতকী, পিপুজ, গোলমরিচ, আদা, কুচিলা, হিং, গন্ধক ও সৈদ্ধবলব্ণ প্রত্যেক 
সমপবিমাণ লইয1 ৪ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া! গরম জলেব মহিত আহারের 

পর সেবন কৰিলে উদবাঁময, পেটবেদনা! এবং অজীর্ণ আবাম হয়। 
কুচিলা মূলের ত্বকের সহিত পাঁতিনেবুর বস মিশ্রিত কবিযা বটিকা' প্রস্তুত কবিয়া সেবন 

কবিলে বিস্চিকা ( কলের] ) নষ্ট করে। 

কুচিলা অল্পমাত্রায় সেবন কৰিলে অস্ত্রও পিত্ুকোধ হইতে রস নির্গত হইয়া পরিপাক 
শৃক্তি বাডাইযা দেয় | ইহা গভ্শয, জননযন্ত্ ও মৃত্রযন্ত্ের উত্তেজক বলিয়। খতুত্াব 

বাডাইয়। দেয়। 
অধিকমাত্রায় কুচিলা ব্যবহার করিলে আক্ষেগ বাডাইযা দেয এবং আন্ষেপেব সময়ে 

ধমনীর সক্কোচ করাইয়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, চক্ষের তাঁবা স্থির হ্য। অন্ন- 

প্রত্ঙ্গগুলি পভিতে থাকে এবং শ্বীনযন্ত্রের আক্ষেপবশতঃ নিশ্বাস বাহিব হয় না। 
অতিমাত্রাষ ব্যবহার করিলে নিশ্বান বন্ধ হইযা৷ হাপ বাঁডিতে থাকে। রক্তের 

উত্তাপ বাঁডিবা জ্ঞান শক্তি নষ্ট হইযা মৃত্যু ঘটে। 
ইহার বীজ উত্তেজক, নার্ভেব পুষ্টিকাঁবক, বাত, গ্রহণী, বিস্চিকা, ধ্রজভগ্, শূল, 

অজীর্ণ, কোষ্ঠবদধ, শক্রমেহ, কফ ও কাসি নাশ করে। 
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- ঝুটিগ্াবীগ অউিণর তিক এব বিবাক্ত ইহাতে শতকরা ই হইতে ই অংশ পদ্মা 
95000106 এবং ঠ:0005 আঁছে। ইহা! অবিরাম জবু, পক্ষাঘাত, বহুমূত্ধ ও 

বুক্তহীনতা রোগে বিশেষ হিতকল্প | 

01995 : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ২ 

মূলের ছাঁল £-সুন্সগুডা করিযা চুনের ভলের সহিত দিশাইয়! বড়ি প্রন্তত করিয়া 
বাবহারে কলেরায় বিশেষ উপকার হয। 

পাঁত।ঃ-_থেতুলা ব্যথা এবং ক্ষতে প্রলেপ দিলে উপকার ছয়। 

বীজ :- সুগন্ধি প্রবোব সহিত মিশাইব। শূলে বাব্হত হয় 
কান্ঠ £ আমাশয়, জর এবং অগ্নিমান্য রোগে ব্যবহৃত হয়। 

মন্তব্য £--নরহরি কুচিল্লাকে কাব্নব এবং ভাঁবমিশ্র কপীলু বলিধাছেন। 
হ16--0056৫6, 0০ 11215 1, 637, 3600. & হে, 01128 79500 ঘা, 

৮1, 249 7 ভিচাতোতোত & 8550, [00 0160. 01,100 633 4 

2৪ 9.1) 1, 90) ০৮, ছ. [55755 20 27 2204 

387 565০005 টবএ০ড020108 75000 (কুচিলা) 

10100088837 ৮০8০ [নিচ (নির্লী) 
ছাধানুসারীনাম কতক, অধপরসাদ_লংগত; নির্শনী_ বাংলা; নির্ঘনী-হিলী; 

চৌনুং নিবলীচ্যাবিযা, চিহ্লার-_মহাবাষর; চিলুকর্ণাট । নির্দলী--গুজরাটি; 
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ডেতান্-কোট্টাই--তামিল্, কাটাকামূ, চিল্লাজিজালু-_তেলেগু; কাটাকাধ্__ধালদ; 
কুচিলা _আসাম। 

কতকোহহ্ুপ্রসাদস্চ কতস্তিস্তফলত্তথা। 
রুচ্যস্ত ছেবনীয়ম্চ জয়ে গুড়ফলঃ স্মৃতঃ। 
প্রোক্তঃ কতফলস্তিক্ত মরীচণ্চ নবাহবয়ঃ। 
কতকঃ কটুতিক্তোবচ্চন্ুসতঃ কমিদৌষনু। 
কুচিকৃচ্ছ,লদোষদ্ধো বীজমন্থুপ্রসাদনম্ ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। আআাদিবর্গঃ। 
নামপর্যযায় ৪ কতক, অধুগ্রসাদ, কত, তিক্ুফল, রুচ্য, ছেদনীষ, গুডফল, কতফলাস্তিজ, 

মবীচ-_এই নষটি নাম। 
গুণপর্ধ্যায় ঃ--কতক-_কটুতিক্তরস, উদণবীধধ্য, চক্ষুব পক্ষে হিতকর, ক্রিমিদোষবিনাশক, 

ইহার বীজরুচিকারক ও শৃলদোষ নিবাবক। 
জন্মস্থান পশ্চিম বিহীব, ছোটনাগপুব, উডিস্া, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলঘীপে জন্মে। 

বর্ণন! ১__মধ্যমাকৃতি গাছ, ৪০1৫* ফুট উচ্চ। ছাল ২-& ইঞ্চি পুরু, কৃষ্বর্ণ কিছ্বা ধূসবের 
আভাযুক্ত কর্ণ, কর্কেব মত। পত্র ২২ ইঞ্চি লা, ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডিছ্াক্কৃতি, দুই দিকে 
সরু, স্থানে স্থানে অন্পষ্ট । পত্র হুচ্মলোমযুক্ত, গোডায ৩টি শিরা আছে। বৌট। সুত্র 

পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি। ফুল শ্বেত অথব| গীতবর্ণ, সৌগন্যুক্ত। শ্্রীকেশরদণ্ড লঙ্বা, মোটা । 
ফল উ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। পাকিলে রুষ্তর্ণ হয। বাঁজ ১টি বিদ্বা২টি হয, 
গোলাকার, ইউ ইঞ্চি, বোতামেব ন্যাধ, কুচিলার বীজ অপেঞগ ক্র, বীজের স্বাদ নাই। 
গ্রী্নকালে ফুল এবং পবে ফল হয। 

ব্যবহার্য অংশ ;_বীজ। মাত্রা ১-২ আনা, বমনের জন্ত ৩ আনা। 

বৈদ্ককে কতকের ব্যবহার । 
চরূক ₹-_জগ্মারীতে কতক-_নির্মলীফলের বন ও অষ্টগুণ গব্যদুগ্ধঘাব। দ্বুতপাক করিযা অগ্মবী 

রোগে সেব্য (চিং ২৬ অঃ) 
চত্রদত্ত ঃ_নেত্ররৌোগে কতক- নির্মলীফল জলের সহিত ঘর্ষণ কবিয! কিঞ্চিৎ টসম্বব লবণ 

সহ উত্তমবপে মিশ্রিত করিবে। ইহ নেত্রে অঞ্ঘন কবিলে অর্জুন নামক নেত্ররোগ 
প্রশমিত হয। এই বোগে নেত্রশুরুভাগে শশরুধিরবর্ণ বিন্দুবৎ চিহ্ জন্মে । 

ভাবগ্রকাশ ঃ_-েত্রপ্রসাদনার্থ কতব- নির্দল ফল মধুতে ঘরিষা কিঞিৎ পূব সহ চক্ষুতে 

অঞ্জন কবিবে। এতদ্বারা চক্ষু হইতে জল ও পিচুটি পড়া নিবাবিত হইয়া চু নির্শল 
হুয এবং দৃষটিপ্রসাদ জন্মে 

মূল গ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহীর ₹_ইহীব বীজ ঘোলা! জল পরিফ্ষার কবিবার জন্ত ব্যবহত 

হয (স্ুশ্রত)। ইহার বীজ জল ও নৈম্ধব লবণেব সহিত মাঁডিযা! বাবার কবিলে চক্ষু 

উঠা আরাম হষ (7710 16 115.) ইহার বীজ বিষাক্ত নহে, এই কারণে ইহা 
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বমনকারক উহধরূণে ব্যবহৃত হয় (£:2575)| ইহা বহুদৃত্র ও গণোরিয়া নিবাঁরক। 
মুঘলমান বৈদ্বেরা ইহাকে কক্ষ ও শান্তিকব বলিষা বর্ণনা করিবাছেন। ইহা উদরে 
মালিশ করিলে পেট বেদনা আরাম হয। ইহা! সর্পবিবের একট। ইধধ ([05া00৫)। 
মান্াজ দেশে ইহার বীজ বহমূত্র ও গণোবিধা রোগে ব্যবহৃত হয (107০5 )1 ঘে 
উদরাময বহুদিন ধবিয! আরাম হয নাই এবং বহু গুবধ ব্যবহার করিব ফন হু নাই, 

ইহার একটি কিন্বা অর্দখানি বীজ গুঁভা কবিয়! ঘোলের বহিত ব্যবহার করিলে উক্ত 
গুররাময্ধ একেবারে আরাম হয (৪৮৮) 

ইহার শতকষায় সোমরোগ ও গণোরিয়া বোগে বিশেষ উপকারক। 

31099875 £_দংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ৫ 

বীজ ৫ চ্কুবোগে হিতকর। মধু এবং অল্প কর্পুরের সহিত ব্যবহারে চোখেব জলম্রাৰ 
আবাম হয়। আমাশযে ব্মনকারক ওঁবধ হিসাবে ব্যবস্থত হুয়। বহুমূত্রে ও 
গণোবিবাঁতে উপকারী । 

মন্তব্য :-চরক-_বিষদ্লবর্গে কতক পাঠ কারয়াছেন (সঃ ৪ অঃ )। 

চরক বমনোপবর্গে, কিছ দুশ্রত, উ্ভাগহরবর্গে (স্থঃ ৩৯ অঃ) কতক পাঠ করেন 
নাই। 

16. টের & 890, 100, 115৭. 215 61633 0১ 2086) 00 21516 5 

718] [00 806) হা, 6,156, 

০6--7, 8, [5 1, 90 3 2808, দু, [১1,576 3. 6., 2,204. 

388. 805০0095 006800ঘোপে [এ 2 (নির্শলী ) 
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[10 ভাখাশ £ঠব 208, 

(22৫5--09007২4, 7২0910, 

35890. 090:95505, 0২.0৫10, (ভানকুনি) 

ভাষানুসারী নাম ৫ শখপুষ্পী-__সংস্কৃত, ডানকুনি-_বাংল! ১ শঙ্ঘাছলী- হিন্দি; শঙ্খাবল' 
_ গুজবাট ; শঙ্থপুদ্পী-বর্ণাট ; শঙ্ঘোনী- বোগ্ধে £ শহ্লী-মহারাষ্ট্। 

শগ্থপুজ্পী নুপুম্পী চ শগ্বাহব। কন্মুমািনী। 
গিতপুষ্পী কণ্ুপুঙ্দী মেধ্য। বনবিলাদিনী ॥ 
চিরি্টী শশ্বকুন্ম! ভুলগ্র! শগ্বমালিনী। 
ইত্যেষ! শঙ্ঘপুণ্দী স্তাতুক্তা দ্বাদশনামভিঃ। 
শঙ্বপুষ্ছদী হিম! তিজ্তা! মেধাকৃৎ গবরর্কারিণী। 
গ্রহভূতাদিদোষদ্ী বশাকরণসিদ্ধিদা ॥ 

রাজনিঘণ্ট$। গুড় চ্যাদিবরগ। 

নামপর্যায় ₹-শ্খপুষ্পী, হুপুষ্পা, শঙ্খাহব॥ কণ্ব,মালিনী, পিতপুত্পী, কন্পুশ্পী, যো 

বনবিলাসিনী, চিন্িটি, শঙ্থকুন্থম!, ভূলয়, শঙ্খমালিনী__এই বারটি নাম। 

গুণপর্যায় --শহ্পুদ্দী__শীতবীর্ধ, তিজ্তরস, মেধা, স্বরকারক, ভূতগ্রহাদিদোষ নাঁশক। স্বতি 
ও কাত্তিপ্রদ, এবং ব্শীকরণ সিদ্ধ । 

জন্মস্থান 8 বঙ্গদেশের আকথিত, পতিত ও আন্দরভূমিতে প্রচর জন্মে, বোটানিক্ গার্ডেন 

অনেক দেখ! যায়! 

বণনা £-_-ছোট গুক্জাতীয় উদ্ভিদ, ৬-১৮ ইঞ্চি লঙ্কা, কাণ্ডে চারটা শিরা আছে। শাখাগুলি 

উপরদিকে বিভৃত। পত্র অনেক হয়, বোটা ছোট, নীচের পত্র প্রায় ১ ইঞ্চি, উপরের 

পত্র ছোট, ডিঘ্াকুতি ও লঙ্ধা, বৃন্তদেশ গোলাকার পুষ্পদণ্ড লদ্বা ও চতুক্বোণ। 

পুষ্পস্তবক গোলাকার, ফুল শ্বেতবর্ণ কিছ! ফিকে পীতবর্ণ। পুংবেশর ৪টী ও ছোট। 
স্ীকেশর দণ্ড ছোট, বীর্জ বড়, কাল ও ধূসরবর্ণ। এই গাছ বর্ধার শেষে উচ্চ 

জমিতে জন্মো। শরৎকাল হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়। 

ব্যবহার্যয অংশ :--সমগ্র উদ্তিদ্। 

যূলগ্রন্থাংশের ওষধাঁর্থে ব্যবহার :- হিন্দশান্ত্রমতে এই গুল্স ধারক ও বলকীরক এবং 
স্নায়বিক দৌর্ধল্য রোগে বডই হিতকর। ইহা! পক্ষাঁথাত ও আায়বিক দৌব্ব্য রোগে 

ব্যবহৃত হয়| ইহাঁর টাট.কা রপ ১ আউদ্দ পাঁরমাণ প্রয়োগ করিলে পাগল রোগ আরাম 
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হয় (70%:)। ইহাব টাটকা রস ১ আউন্দ মধু এবং পুড়রদুল (কুড) সহ 

পাগলকে গান কবাইলে পাগলামি আরাম হয। 

গুল, অপামার্গ, বিড, কু্টমূল, শতমূলী, বচ, হুরীতকী, ভানকুনি (শ্পুজ্দী) 

মমগরিমাণ গুঁডা কবিয়া একত্রে মিশ্রিত করির| উক্ত গুডা ৩ দিন ব্যবহার করিজে 

মেধ বৃদ্ধিহয় এমন কি ছাত্রেরা একদিনে ১০** শ্লোক মুখন্থ করিতে পাঁরে বলিয়া 

কথিত আছে। 

010%৪5 £ পংক্ষিণ্ত গুণপরিচয় £_ 

গছ $--বিরেচক, বলকারক, ব্সায়ন। 

গাছের টাটকা রস মস্তি বিরতি, অপন্মার এবং ধাতু দৌব'লো উপকারী। 
মন্তব্য ₹_উপবোক্ত শ্োকটাতে পর্যায় নাম “ভূলগ্ন” থাকাতে এটা সন্দিগ্ধ ০0777016066 

কর্তৃক সমধিত "ঢ০4৪70115--00250] 018০ এর ভেষজটা ছওযা সম্ভব | 

হ16 যেটাতে 80 825৮5 1007 1160, 21516, 638 &, 

০) 8১15 104 3 2080, ঢা 51403 5 8. 8515 2083 চাঙা, 25 

239, 

389 081750075 05002552695061. (এডান্কুনি,) 
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(32127055৮5২ 17910 

390. 9. 003:565 [ন৪0. (চিরেতা ) 

ভাষানুসারী নাম ৫--ভূনি্, কিবাঁতিতিক্ত-_সংস্বৃত ; চিরেতাঁ_ বাংল!) চিবায়তা-_হিন্দি রি 
কিবাইত , কীডোকিবাইত,_মহাবাষ্্র; কারিয়াতু--গুজবাঁট ; নেলবং উচু--কর্ণাটি 
নীলবেগ্না-_-মালাবাঁব ; নেলানেমু, নিলাভেম্ু__তেলেগড ? নীলভেঘ--তাঁমিল ; কিরাত 

--বোছে। 

ভুনিছ্ছে। নার্য্যতিস্তঃ স্তা কৈরাতো রামসেনকঃ। 
কৈরাততিক্তকে! হৈমঃ কাগুভিভ্: কিরাতক ; ॥ 
ভূনিন্বো ঝাতলস্তিক্তঃ কফপিন্তজরাপহঃ। 
ব্রণসংরোপণঃ পথ্য: কুষ্ঠকশু-তিশোফমুৎ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। প্রভ্রদিবর্গয। 

মামপর্যটায় ৫ ভূনিষ্ব, নাধ্যতিজ্, কৈরাতি, রামসেনক, কৈবাততিভক, হৈম, কাগুতিজ, 
কিবাতক-_এই আটটি নাম। 

গুণপর্য্যায় £--ভূনিত্--বাতবাঁবক, তিভবম, বফ ও পিতজ্বর নাশক, ব্রণসংরোগক, গণ্য, 
কুষ্ঠ, কণ্ত, এবং শোথ নাশক । 

জগ্ান্থান :-_হিমালয় পর্বতের নাতিশীতোফ গদেশে ৪০০০ হইতে ১০১০০* ফুট উচ্চে, কাপর 
হইতে ভূটান এবং খাসিয়া পাহাডের ৪*০* হুইতে ৫০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়. 

বর্ণন! :_ছোট খাড গুল্মজাতীয উদ্ভিদ কাণ্ড ২-৫ ফুট উচ্চ। পত্র ২-৩ ইক লম্বা, & ইঞ্চি 
বিস্তৃত, গাছেব নীচেব গাঁত। বড হয়! প্রশীখাগুলি গে[লাকাঁব অথবা চারিট! শিরা 
বিশিষ্ট। পুম্পদণ্ড বহু শাখা প্রশাখাবিখিষ্ট পত্রপূ্ণ। ফুলের বহির্বাস উ ইঞ্চি। গু 
সবুজ ও গীতবর্ণ। পুংকেশর লঘ। , বীজকোয ই ইঞ্চি, ডিম্বারৃতি, সুক্ম। বীজ 7 ইঞ্চি 

মহণ। আগষ্ট__সেপ্টে্র মাসে ফুল ও ফল হয়। 

ব্যবহার্য অংশ :_ সমগ্র উদ্তিদ্। চূর্ণ-১-৪ তোলা। কাঁথ__৫-১* তোলা। 

বৈভ্যকে ভূনিম্বের ব্যবহার। 

চরক : (১ রক্তপিত্তে ভূনিঘ_চন্দন ও চিবেতার কাথাঁদি বিবিধ বন্পনা রক্তণিত্ত গ্রশমক 
(চিঃ ৪অঃ)। (২) শোঁথে ভূনিষ্থ £__চিরেতা ও শুঁঠের কক্ষ ভ্রিদোষজ শোথ ন্ট 
করে (চিঃ ১৭ অঃ)। (১) শ্তস্যাশুযর্থ ভূনিষ্ব__চিরেতার ক্কাথ প্রশ্থুতিকে গান 
করাইলে প্রস্থতির স্বন্তের বিশ্তদ্ধতা জন্মে (চিঃ ৩৭ অঃ)। 
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হাঁরীত £ গর্ভোপদ্রনভুত মলে ছুনহ্ব-চিনি ও চিরেতা্র্ণ মযভাগে?ন্লইবা সেবন 

কবিলে কিছ্ব। চিরেতাচুর্ণ মধুর দহিত সেবন করিলে, গর্ভীবস্থার বমন প্রশমিত হষ 

(চি ৫০ অং)। 

মূলগ্স্থাংশের ওবধার্থে ব্যবহার £_ইহাব বাগ্ডিল বাজীরে বিক্রর হয়। সমগ্র গাছটা 
ইবার্থে ব্যব্ত হুয। বিশেবতও ইহার মুল অধিক মৃল্যবান। দেশীয় বৈচ্ভেরা ইহাকে 

গাঁকষষ্থ শোঁধক ও বল্কারক বলিয়া বর্ষনা কবেন। 10, 70:05 বলেন যে, ইহার 

কাথ খাওযা উচিত নহে, গাছের কাণ্ড জলে ভিজাইঘা সেই জন খাঁওযাইতে হয । 

কেছ কেহ বলেন যে চিরেত! পিছ করিলে উহার শক্তি নষ্ট হইয়! যায । চিবেতা। 
বলকারক ও তিক্ত এবং বাঁতরোগগ্রস্ত ব্যক্তির অজীর্ণে বডই উপকাবী। চিরেতা 

প্রধানত, নেপাঁল হইতে বঙ্গদেশে আনীত হয। নেপাল হইতে আসে বলিয়া ইহার 
একটি নাম নাইণাঁল। চিরেত৷ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর কবিষা৷ কোষ্ঠ পবিদার করে এবং 
পিত্ত নিঃদবণ কবিধা র্যে। 

আধূর্কেদে ইহা বঙ্গকাবক, দ্বরনাশক, ধাবক, গাত্রদাহ, ক্রিমি ও চর্দরোগ নিবাবক 
বলিষ| বর্ধিত আছে। চিরেতার সহিত আরও ৫০টি মনলাযোগে যে দুহশনচ্ পরস্তত 
হয উহ! পৈত্বিক জব অব্যর্থ উবধ। 70. 11000220.91:016 বলেন ঘে প্রকৃত 

চিবেভার অমহিত 3. 80849660115, 5, 05009580. এবং ৪ 52175 প্রভৃতি 

কষেকটি গাছ ভেজাল দিয় বাজারে বিক্রয় হয। 
ইহা বলকাঁরক, মৃহ্বিবেচক, ভব নাশক | হাত পাযের ভ্বাল! নিবারক। ক্রিমি- 
নাশক ও চর্বরোগে হিতকৰ (৬:00). 

0108925. দংক্ষিগ্ত গুগপরিটয় সপ 

গঁছ_-ভিন্ত রসায়ন, অগ্রমৃদ্বীগক, হ্বর্, বিরেচক। 

মন্তব্য ৮-চরক-লেখনীয, খুন্যশোধন এবং তৃষ্ানিগ্রহবর্গে এবং সুতঃত আরখবাদিবর্গে 

ভূনিথ গাঠ করিয়াছেন। 

ইহা পাক, কুবাবর্ধক, পরিপাকশক্ি-দাত। কিন্তু কোষ্ঠবন্ধকারী নছে। চিবেতা আগান- 
হর এবং অন্নবিদাহের আঁতিশয্য হাঁস করে। ইহা পিতদোব নাশক এবং ধরকৎ, গ্রহণী 
বিশেষ (৫0210 055059518 ), অস্্পিন্ত, আব্মান, বাত, জীর্ণজর এবং অন্যান্য 

জরে ব্যব্ৃত হয। চিরেতা ক্ষার এবং সুগন্ধি ভেবজ সহ পিভবিকীর ও দাহে 
সেব্য ' 

চ18--82০৮ & ও হা, 01183 [চাহ 88250, [700,2৩0 216 

641 9. 

82০  ট ১ 124 সাত) 25105 20295 সা লি হত 71, 
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390. 55৫৮9 08/8৭ [রু2, (চিবেতা ) 

06109 1 57/157011)55 

39]. 7. 0058210, 32189. (চাঁদ মালা) 

বি, 005696810 (0509) 0 20656, 

ভীষানুসাঁরী নীম :__কাঁলাচসরক, তগর--সংস্কৃত ; ট'দমালা, শিউলিছোপ-বাংলা ; গর" 

চণ্তীহিন্দি; পিশীতগর-কষ্ষন, ননদিবদধনচেট্ুং গাদ্ধি গরপুচেট্ -তেলেখ' 

গানিফলরা-_উডিম্তা। 

জ্স্থান ₹-সমগ্র ভারতের ও বঙ্গদেখের পু্করিণী ও ঝিলে সচবাচিব দেখা যাঁধ। কাশ্মীর 

দেশীয় হুদে বহুল পরিমাণে জন্মে | 

বর্ণনা ₹--নতানে উদ্ভিদ জলে ভাপিযা থাকে, গীইট হইতে শিকড় বাহির হয। পত্রের ব্যাপ 

১-৩ ইঞ্চি, দেখিতে শীলুক ফুলের পত্রের ন্যায় কিগ্তু আকারে সুত্র, পততবন্ত ১২ ইঞ্চি 
পন্থা। পত্রের উপরিভাগ মহ্থণ, নিম্নের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ফু 
শ্বেবর্ণ, ফল গোলাকার । ফলে ১-২টি বীজ থাকে, বীজ গোলাকাব 3 ইঞ্চি। বর্ধা 
কালে ফুল ও ফল হয়। 

ব্যবহার্ধ্য অংশ £_ সমগ্র উদ্ভিদ 
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ুগরসথাংণের ওদার্থে ব্যবহার :--কথিত আছে যে, দভবতী গাভীকে ইহা খাইতে দিলে 
দ্ধ বাঁডিয়া যায়। অনেক কবিরাজী ও হেকিমী উনধে ইহাব ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 

010১991 £ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচগ্প ঃ 

শাঁছ £ চিরেতার পবিবর্তে জববে এবং কাঁমলীষ ব্যবস্থত হয়| 

6. 016206) [06 পুহত জি 529 01692), জিত [ঢু 000,806 মত 

1577 10255 001. 215 25 3, ৮105. 

৪- য 0151%. 1315 0215 8 0155 80220, চা, 158 

টিটি ৯. মদে ড় 7০5 1%27 চল 24 

৮৮ টে পিং রধূ ঠিটািশি 
৬ঃ ঘট ক, শের তে ৪, 
1 - ৮6” £ 
পি ৮৫ ৫ 
447 7" /১5 

[ফফে লা)07া 8088 
5005-7751)107-74, ৬৪12]. 

392. মনু, 85519085৪01. (ঈষলাদুলা) 

ভাঁধানুনারী নাম :_-কলিকারী, লাগলিনী, হলিনী-_সংস্কৃত, লালা, বিধলাঘলা, 
ক্কীকডা--বাংলা , কলিহারী, কলিবারি-হিঙ্দি ; চগযোভ্যা, খড্যানাগ--মহারাষট্, 

ডূধিয়ো-বছনাগ-__গুজরাট ; বাডাগারী--কর্ণণট ; চেকুভলেলি--মালয় 
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কলিকারী লাজলিনী হলিনী গর্ভপাতিনী। 
দীন্তিবিণল্যাঁ গ্রিমুখী হলী নক্েন্দুপুম্সিকা ॥ 
বিছ্যজ্জালাহগ্রি জিহবা চ ব্রপহৃৎ পুস্পনৌরনা। 
্র্ণপু্পা বহিশিখা স্যাদেষ। যোড়শাহ্বস়া | 
কলিকারী কট,ঝ] চ কফবাতনিকুত্তনী। 
গর্ভান্তঃ শল্যনি্ষাস-কারিণী দারিণী গর! ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। শতা হ্রাদিবরগঠ। 
মাঁমপর্যার £_কলিকারী, লাদ:লনী, হলিনী, গর্ভপাতিনী, দীপ্তি, বিশল্যা, অগরিমুখী, ভন" 

নকোন্দুদুশ্পিকা বিদ্যৎ, স্ানা, অগিজিজবা, ব্রণন্ৃ পু্পসৌরভা, বরপুষ্পা, বহিনিখা 
এই ধোঁলটি নাম। ূ 

গুণপর্যায় ই_-কলিকান্রী, কটুরম, উ্ণবীরধ্য, কক ও বাদুমাশক । গর্ভপাতকারক, অতি সারিক ' 

জগ্রস্থাঁন ₹ মমগ্র ভারতবর্ষ, হুগলী, হাঁওড়া ও বন্গমান জেলোব নিয় ছুলাভূমি ও ধান্যঘেতে 
জনে । 

র্ণনা £__বর্ষজীবী বাটাশন্য গু । ইহার প্রত্যেক গাইট হইতে খিকড জন্মে! কাণ্ড? 

শাখা নবয ও ছোট, পত্র ১-২ই ইঞ্ছি লঙ্।। দেখিতে বেলপাতার স্তায় লগা বোটা 
ছোট, পত্রেব উভর দিক ক্রমশঃ সরু। পুপ্পদণ্ডে অনেক ফুল ছুয। ধুল উজ্দ্ ধিকে 
নবুজবর্ণ। ফুলের পাপড়ি কোমল € লোমবুক্ত। পুষ্পনণ্ড ১-২ ইঞ্চি ল্ঘ। | পু্পন্তবক 

উই ইঞ্চি। পুকেশব সুন্ষ, ভ্কেশব দণ্ড লম্বা, বিভ্ুত। বীন্গকো ডিদ্বারতি ও 

লদ্বা। বাঁজকোবে ছোট -ছোট লহ! বীজ অনেক থাঁকে। শীতকালে দুল ও কদ 

হ্র। 

ব্যবহার্য অংশ্ব ১ | 

মূনগ্ন্থাংশের ওষদার্থে /ব্যবহার £_ইছাঁব পত্র পেষণ করিষা খতে লাগাইলে কত পরিষার 
হম শীন্র আরাম হইব বার । ক্ষতে কৌন প্রকার বিবাক্ত দোঁব হইলে উহা! দোষ 

ন্ট কবিবা ক্ষত সারাইযা আনে । 

319588:5 :-নংক্ষিপ্ত গুর্ণপরিচয় $-_ 

পাত £_বিষদোষ নাশক। পুরাতন ক্ষতে পুল্টিস্ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

16, গাছে 15 61847 806 225০ 25119356267 71656 6167 

1০, 6,601 ; রয়েছে 8 8250 51000. 150, চ]., ৮644, 
৪টি 9 চি হত 1335 20895 দ্র তে £ত23 5 8 55 711) জািঞে 2 

06 75815; চা 8241. 
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392. 5০168 হ20180106 ৬০], ( ঈবলাস্ুলা ) 

[সা 808৬০ 047 

09005--0087074, 1411017, 

393. 0. 410,০925 ( বহুনাঁরী ) 

ভাষানুসারী নাম £--বহুবার, ক্নেম্সাতক-_সংস্কৃত; বহনারী- বাংল! ; বহুআর, লিসোরা-- 
হিন্দিঃ সেলবর্টি--মহারাষ্ট্র চেলু--কর্ণাট ; ভোগ্ব-বোদ্ধে; অভ্--উৎক্গ 
শুগিশ্তম্--পারস্য £ বিডি--তাঁমিল; নীকেয়া--তেলেগু ; সেফিত্ান্- আবব | 

শ্লে্মাতকো! বহুবারঃ পিচ্ছলো দ্বিজকুৎসিভঃ। 
শেনুঃ শীতফলঃ শীতঃ শা কটঃ করুর্দারকঃ 
ভূতদ্রমো গন্ধপুষ্পঃ স্াঁৎ একদশাহ্বয়ঃ || 

্লেন্মাতকঃ কটুহিমে! মধুরঃ কষায়ঃ 
্বাদুণ্চ পাচনকরঃ ক্রিমিশুলহারী। 
আমাব্দৌষমলরোধ বত্রণার্তি 

। বিল্ফোটশান্তিকরণ: কফকারকণ্চ ॥ 

রাজনিঘণ্ট,:। আজ্মা দিবি 
নীমপর্যায় ₹প্েঘাতক, বহুবাব, পিচ্ছিল, কুৎসিত, শেলু, শীতকন, শীত, শাক, 

কবু'দারক, ভূতদ্রম, গন্পুষ্প_-এট এগারটি নায়। 

ন্ণ৫ 



গুণপর্ধযায় ৮-স্লেমাতক__কটু রূস, শীতবীর্ধ, বিপাকে মধুর কযায বস, স্বাদ, পাঁচক, ক্রিমি ও 

শুলনাশক। রূভআমাশষ, মলবোধ, বছবরণ ও বিন্ফোটক শাস্তিকারক এবং কফকাবক। 
জন্নস্থান :_-হিমালয় প্রদেশেব চিনাব হইতে আসাম ৫০০০ ফুট উচ্চে এবং বঙ্গদেশের 

পার্বত্য গ্রদেশ, বর্ধা। মধ্য ও দক্ষিণ ভাবুতবর্ধ; ব্্দেশের জঙ্গলে ও গ্রামেব কিনারায 
দেখ! যায়। 

বর্ণন| +-৩০-৪০ ছুট উচ্চ গাছ) শরতৎকালে পাতা গড়িধা যায । কাণ্ড বন্ত। ত্বকৃঃ-$ 
ইঞ্চি পুরু, ধৃসববর্ণ, লম্বভাগে কত্তিত দাগ আঁছে। কাষ্ঠ ঈষৎ ধূমরবর্ণ | পত্র 
ডাাটাব উভয় দিকে হয, ১-৫ ইঞ্চি লা । পত্রকোণটি লম্বা এবং কিনাবাগুলি অন্পষ্ট, 

গত্রের বৌটার দিক্ হৃৎপিগাকৃতি। পত্রের শিবা ৩-৫টি, বৌট! ১-২ ইঞ্চি লঙ্বা। ফুল 

ছোট, উভঘ লিঙ্গ'বশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখা আছে। ফলে শশস আছে, 

২-১ ইঞ্চি লম্বা» গাঁকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ, লাল ও কষ্চবর্ণ হয়। ফল উজ্জল, শক্ত ও 
মিষ্ট, ফল দেখিতে প্রা স্থগাঁবীর মৃত। প্রত্যেক ফলে একটি বীজ থাকে। চৈত্রমাসে 
ফু্ন হয় এবং জো মাসে ফল পাকে। 

ব্যবহার্য অংশ :_ত্বকৃ। 
বৈগ্ধকে বহবারের ব্যবহার । 

₹_রুফজবিসর্পে বহবারত্বক-_অল্স্বতসংযুক্ত পিষ্ট বহুবার ত্বকের গ্রলেগ কফবিসর্পে 
হিতকর (চিঃ ১১ অঃ )। 

সুঞত £-(১) দশবিধলুভাহিষে শেলুত্ক-_-বাহ ও আভ্যন্তর দশবিধলুতাবিষের গক্ষেই 
বন্বার ত্বকেব প্রয়োগ হিতকর (কঃ৮ অঃ)। !২) রক্তপিত্তে শীকার্থে শেলুদল-- . 
স্বততজ্জিত কৌমল বহুবার পত্র রক্তপিত্তীকে সেবন করাইবে (উঃ ৪৫ অ.)1 

চক্রুদত্ত :--(১) মসুরিকায় শেলৃত্বব্_মস্থরিকা বোগীর স্ফীত প্রত্যদ প্রক্ৃতিস্থ করিবার 
জন্য বহুবার ত্বকের শীতকষাষ তদন্গে সেচন করিবে (ম্ন্রিকা চিঃ)। (২) কেশ- 

কৃষ্ধীকরণে বহুবাঁরফলমজ্জী_ একটি ছিত্রুবল লৌহপাত্র কার্জিকপিষ্ট বনুবার 
ফলমজ্জ। দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, রৌদ্রে বাখিবে। হ্ৃর্ধ্যোতীপ পাইয| উহা হইতে যে তৈল, 
গতিত হইবে, সেই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে শুত্রকেশ নীলভ্রমর তুল্য হয়। এই তৈল 
নযন, শ্রবণ ও দস্তবোগেব পক্ষেও প্রশস্ত (ক্ুদ্ররোগ-চিঃ )। 

ভাবপ্রকীশঃ-দুগংজাত মসূরিকায় বহুবাব--চক্ষুতে মস্থুরিকা জন্মিলে তগগ্রতীকারার্থ 

কিনব! চক্ষুতে যন্থরিকার্ভাব প্রতিষেধার্থ, চক্ষুতে শেলুত্বকের প্রলেপ দিবে ( মঙ্ছরিকা 
চিঃ)। 

বঙ্গসেন ঃ_-বিন্ফোটে বহুবারত্বক_-বহুবাঁর ত্বকের প্রলেপ কিস্বা৷ কাঁথ লেচন বিক্ফোটের 
পক্ষে হিতকর (বিশ্ফোটি চিঃ)। 

মূলগ্রস্থাংশের উষধার্থে ব্যবহার ₹_সংস্কৃত লেখকদের মত্ডে ইহার ছাঁল দি নিবারক। 
পাকা ফল মিষ্ট ও স্িদ্ককব। -ইউরোপীযদের মতে ইহা হজ ও মুতরযন্ের উপর 
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394. 0. ০1309 আা]1এ. (ছোট বহনারী) 

ভাঁষানুসারী নাম :- নম্র, ভূকবু'দাঁবক, কষুদরশেস্াতক- সংস্কৃত ; ছোটিবহনারী-_-বাংলা ; 

ছোটলাসোব, লভেডা-হিন্দি; গেন্ধিনি__মহা রাষ্ট্র; গোন্দীন-_ বোম্বে; নারুভিল্ি, 
শ্পিরুলাবাবিলি--তামিল ; চিন্ন। নাকেরু, সিন্নাবটকু-_তেলেও ; গুন্দীনাংনী--গুজবাট। 

ভূকবুর্দারকণ্চা্যঃ কুডু্লেম্মাতিকস্তথ ৷ 

ভূশেলুল 'ঘুশেনুন্চ পিচ্ছলে! লঘুঞুর্বকঃ | 
লঘুশীতঃ সূগ্নফলো! লঘুভূতদ্রনশ্চ সঃ 
ভূকর্কুদারে। মধুরঃ ক্রি মিদোষবিনাশনঃ। 
বাতপ্রকোপণঃ কিঞ্িৎ সশীতঃ স্ব গীরকঃ ॥ 

রাঁজনিঘণ্ট$। আল্জাদিবর্ধ | 
নামপর্বায়ঃ_ভূকবুর্দাবক ক্ষদ্রঞ্ে্মাতক, ভূশেলু, লঘুশেলু, পিচ্ছশ, লঘুপূর্বকঃ লঘুশীত, 

হুক্্ফপ, লঘু-ভূতক্রম_এইগুলি নীম । 

গুণপর্যায়ঃ___ভূকরদাবক-মধুব রস। ক্িমিদৌধ নাশক, বামুবুদ্ধিকাবক। অন্ন শীতবীরধ্য। 
এবং স্বর্ণমারক। 

জন্মস্থান :__ছোটনাগপুব ; গশ্চিমভারত, পাঞ্জাব হইতে গিংহল পর্থ্স্ত ভূতভাগে া 
বর্ণন! ₹__৪০ ফুট উচ্চ গাছ। ইহ দেখিতে অনেকটা 0. 258৪. গাছের তুল্য। পত্র দণ্ডের 

উভয দিকে জন্মে, ভিস্বা্ুতি। পাতার পার্্বশিরা ওটি । পাঁতাষ কোমল নৌম আছে। 
কিনারাগুলি কপ্তিত। ফল ১ ইঞ্চি গোলাকার, বকুলের ন্যাঘ ছুইদিকে ক্রমশ; 
সরু, ফলে ১টি বীজ থাকে, বীজ হইতে শপ পৃথক করা যায। ইহাব বীজ করাত 
দিয়। কাঁটিলে একপ্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ বাহির হয় (1050900].)। গ্রীস্মের প্রারস্তে 

ফুল এবং ব্ধাকালে ফল হৃষ | 

ব্যবহার্য অংশ ৮ ফল । 
মৃলগ্রন্থংশের ওষধার্থে ব্যবহার :₹ _ইহাঁর ফল ম্দি নিবাবক এবং ধাবক। সিদ্ধ 

দেশের লোকেব। ইহাকে স্ষিগ্ককব বলিষ! বর্ণন। কৰে। ইহাব কীচ|ফল হুইতে একপ্রকার 
আঠ| বাহির হয। উহা গণোরিয়। নিবাবক (/4৮)| 0. 09119 এব 

আব একবকম জাতি আছে। উহার গুণ এই গাছের সমান বলিয়া আব পৃথক লেখা 

হইল না। 

ড319999/5 €₹_ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচন়্ £_ 

ফল 2- সঙ্কোচক। ক্বিমিন?শক, গ্রত্রাবকারক । 

গীত ₹-ক্ষতে ও মাথীব যন্ত্রনায় উপকারী । ' 
গাছ £_সর্প দংশনেব বিষে উপকাধী। 
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ড208৪-ানা,ঘ0২001 [থ017, 
395. রত আত 20, (হাতিশাড়া) 

ভাষানুসারী নীম :-হতিপ্ী--সংস্াত, হাতিত্ত'ডা-_বাংলা , হাতি ট-_হিন্দি ; তুনমানি, নাগস্তী-_তামিল তেলকটুক্কী_তেলে, নেলবাল- মহারাষ্ট্র; নলুদাবার-_ কর্ণাট হাতি-গুতনা--গুবাটি। 
হস্তিশুপ্তী মহাশুপ্তী শু্তী ঘুমরপত্রিকা। 
হস্তিশুভী কটুব্গ স্তাৎ সন্নিপাতজরাগহা ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। পর্গটাদিবগ্ঠ। শামপর্ধ্ায় - হস্ত, হান্ুতী, শুণী ও ধূদরপত্রিকা-_এইগুনি নাম। গুণপর্ধ্যায় :-হস্তিশপ্ী__-কটুবস, উষ্বীর্য, স্পিপাত জর নাশক। জন্মস্থান ৪-_ব্গদেশের অকর্ধিত স্ধলের ধারে ও সবরকীব গা এবং আবর্জনাপূর্ণ স্থানে দেখীযায়। বোটানিক্ গার্ডেনে অনেক দেখা যায়। ব্নাঃ-ব্ষজীবী গল, ১.২ ফুট উচ্চ, কাণ্ড ফাপা ও নরম। শাখাগুলি খা হইয়। থাকে। গাছে বিভূত শ্বেতবর্ণ নোম আছে। গর্র ভিম্বারুতি , অগ্রভাগ সরু, নিয়দিকে লোমমুক্ত, 

৭৭৯ 



ুস্তদেখ গোঁলাকাব অথব। হৃংপিগা কৃতি | পু্পদণ্ড হস্তীর শুগ্ডেব গ্যাঁয়, অগ্রভাগ 

অবনত, ইঞ্চি ধা । ছুল খেতবর্ণ, ঈবৎ বেগুণে ও ছোট। পাপ.ডি ৫৬ ভাগে 

বিভক্ত, ফন ৯ ইঞ্চি লা, প্রত্যেক ফলে ১টি বী্ধ থাকে। সাধারণত বর্ধার পরে 
ফুল ও ফল হইযা থাকে। তবে বৎসবেব অন্য সময়েও কখনও কখনও ইহার ফুল ও ফল 

হুইতে দেখা ঘায়। 
ব্যবহার্য অংশ :__সমগ্র উদ্ভিদ,1 রূস, মাত্রা ৯-_১ তোল।। 

মূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার £--দশীয় কবিবাজেরা ইহার পাতার ব দত্তের 
যাঁডিব ক্ষতে এবং মুখের ব্রণে ব্যবহার করেন। চক্ষু উঠিলে হাতিশ্'ভার প্রলেপ দিলে 
চক্ষু উঠা সাবিষ| যায়। হাঁতিশ্তডার আদিম বাসস্থান পশ্চিম ভাঁবতীয় দ্বীপপুধ, 
তথাকার লোকে এই গাছ ক্ষত নিবাবক বলিয়া ব্যবহার করে। হাতিশুভার পাতার 
সহিত বেডির তৈল মিশাইয়া বিছা ও বোল্তা কামডান স্থানে প্রযোগ কবিলে যন্ন| 
আরাম হষ। পাগলা! কুকুরে কাম্ডাইলে হাতিগুভার রমে কুকুর বিষ নষ্ট হয (218 
1156, 170. 2, 414) | ভারতের কোন কোন স্থানে পৌঁকাষ কামডাইলে এবং 
সর্প: বষে ইহার ব্যবহার হুইঘা থাকে। ইহ! ক্ষত নিবাবক ও ফোডাষ হিতকর এবং 
সন্নিপাত-জর নিবারক। 

(31055875 : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £-- 

পাতা ই__ফোভা, ঘ।, ব্যাথ। এবং যে কোন কীট দংখনে উপকারী । 
গ্বীছ 8 প্রত্রাবকারক। 

ঢ)6--৬1276 [1,৮12] 2 13562050076, 0021.» ৮১49, 
০7,825, 152 1২02,১ চনত 1454 59:55 10716 3 2910, ল। মূল 242 
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09105-7731070705514 8১ 8, 

396, পু 29070৩2 তি 9 (ছোট কল্প) 

ভাঁধানুদারী নম £_হবসা_ সংস্কৃত ; ছোটকল্পস_ব!ংলা' ছোট্টকন্_হিন্দি , গাওভাগ্জান 

সিদু; কৌবী-বুণতী-পাঞ্জাব ; দহানা-কল্স__মহাবাষ্ট্র; কল্হডাই-টরহাই_-তামিন, 

গৌড্ডগুটি--তেলেগু , রাঁতিজ্রখ--কাশ্বীর 

জ্মন্থান ভারতের সর্কত্র দেখা ঘায়। হুগলী হাএড। ও বর্ধমান জেলার মাঠে ও অককিত 

জমিতে ব্হু পবিমাণে জন্মে । £ 

বর্ণন1:_মোজ] খন্মজাতষ গাছ। ইহার কাণ্ড ও পাতীষ শক্ত খক্ত লোম আছে। 

কাঁও ঘনসন্নিব্ধ, ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত ল্থা হয। পত্র ভাঁটাব ছুইদিকে জন্মে । ১-৪ উঞ্চি 
লঙ্ঘ।। কৌটা ছোট। ফুল এক একটি হয; ফিকে লালবর্ণ এবং লাল, ও শেষে 

খেতবর্ণ হয়। পুষ্পস্তবক ২ ইঞ্চি, ভিঙ্বারতি, লৌমবুক্ত ; ফুলেব পাপডি ৫টি। ফল ও ইঞ্চি 
খন খনে, গ্েতবর্ণ কিছ্বা পাকিলে ঈষ্ৎ বেগুনে হয়। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্যন্ত 

ফুল ও ধলের সময় টু 

“ ব্যবহার্য অংশ £--পত্র ও শিকড | 

মুগ্রন্থাংশের ওধধার্থে ব্যবহার ₹--মর্পবিষের মহৌষধ এবং মূত্রকর। দাক্গিণাত্যে ইহা 
গুল(টিম বপে ব্যবহৃত হয় (৩/৪৮)। ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড গুঁডা 
করিয়া ঘুনায় ও গেঁটেবাতে প্রয়োগ করে (7২০০. £. 020009011)1 ইহা বুক 

পরিফাঁরক ও দ্সিধকর |. - 

01095 2 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £₹_ 

গাছ ঃ_প্রশ্রাবকারক। ঠাঁওা গ্রলেপ হিসাবে ব্যব্হত হয়। 

পাতা * গাগা ব্রব্যের মহিত দিশাইয়া ব্যবহারে দোষমুক্ত করার শক্তি বাথে। 

মূল ৫-_ফুলা কমাইবাব জন্য জলে বাঁটিষ প্রলেপ হিসাবে ব্যহত হয। বিশেষতঃ 
গাটেব ফুলাফ়। শিশুর আমাশধে জলের সহিত বাটিয়! পানীয় হিসাবে ব্যবহারে 

উপকার পাওয়া যাষ। 

০ যেপোরত & 85১0 [5৭. 115৫ চা, € 653 4. 
ইউ, 8, 1১ 153) 2১, 71458) 9,6., 2০720. 
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২ 

396. ু105065019. 12010010 ], 3, (ছোট কল্প) 

7897. হা 26519101005, 28, (বড়কল্প) 

ভাষানুষারী নাম £-_বিদ্বী-সংস্কত,. বডভকল্প_বাংলা; . জল/ঈরামে_-মহারাষট্ 

ছোটসুড়িয়া, হেটেমূরিয়া--হিন্দি ১1 

জন্মস্থান :--ছোটনাগণুব, উড়িস্ত।, হুগলী, হাঁওড়া, ২৪-পরগনায় মচরাচব দেখা বায়। 

বর্ণনা £__বর্ষজীবী গুল্স, ১-২ ফুট উচ্চ হয়; কাঁও শক্ত, ঘন লোমযুক্ত। কখন কখন 
লোমগুলি বেগুনে রংবিশিষ্ট হয। পত্র ছোট, ২--৪ ইঞ্চি ল্বা, অগ্রভাগ সর্ু। ফুল 
ফিকে নীনবর্ণ। বহির্াস £ ইঞ্চি লা | ফল পাকিলে ধুসরবণ্ি ইহ| দেখিতে 

নু" 1৫1000 এর ফলের স্তায়। বং্সবের প্রা সকল পমযেই ফুল ও ফল হয়। 

ব্যবহার্য অংশ: পত্র 

মূলগ্রন্থাংশের ওধার্থে ব্যবহার :__ইহাব পত্র পুল্টিদ্ বে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে আক্রান্ত 
স্থান নরম হয়। 

010588:5 8 সংক্ষিপ্ত গুগপরিচয় ৪ 

পাতা ঃ দগ্ধ । প্রআাবকারক। 
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15,8৮0, ঢা] [1ণ,1,6 প উহ 2; [লো 83850) [00, 2120, 21 € 

655 3. 

7২61--.8,,16 154) 2০০৮ ঢা, 458) 85 187 7207. 80, লু 

249, 

397 11000065016 225107108, তি 0০ (ব্ড়কল্প ) 

[0], 00৬01৬07078. 

02728541305 714, 9. 

398 4১ 80৫৫4098 ৪ ( বীজতাড়ক ) 

ভীষানুসারী লাম ৫-বুদ্দাবক-_সংস্কৃত; বীজতাঁভক-_বাংলা ১ বিধাঁরা, কালাবিধারা-_- 
হিন্দি, দৌনিফান্ডি, শবেতববধরা-_শহাবাষ্ট্রঃ বরধারো-_গুজরাট ; এরওুমুষ্টেকর্ণাট , 
সমুদ্রপালা_ তেলেগু: সমুন্রপ্নচাই, সমুদ্রশোক--তাঁমিল , সমূদ্রপালা-_মালয়; কেদকু 
-আবক্-বীওতাল। 

বৃদ্ধদারক আবেগী জুঙ্জকো দীর্ঘবানগুকঃ। 
বৃদ্ধ; কোটরপুষ্পী স্তাদ্জান্রী ছাগলান্ত্রিকা ॥ 
বৃ্দারুয়ং গৌল্যং পিচ্ছিলং কফবাতহ্ব। 
বল্যং কাসামদৌষগং দ্বিতীয়ং ক্ল্বীর্যযঘম্! 

রাজনিঘ,ঃ। গুড় চ্যাদিবর্গ 

৭৮৩ 



নামপর্ধ্যায় £__বৃদ্ধদারক, আবেগী, জুর্ঈক, দীর্ঘবালুক, বৃদ্ধ, কোটবপুণ্পী, অঙ্গান্্ী ও 

ছ'গলাপ্ত্িকা--এই আটটা নাম। 

গুণপর্ষযায় +_উভয প্রকাব বৃদ্ধীবক--গোৌল্য, পিচ্ছিল, কফ ও বাধুনাণক, বলকারক, কাস 
এবং আমদ্বোষনাশক। দ্বিতীয়বৃদ্ধণারক অল্পবীর্যবান। 

জন্মস্থান £- পূর্ব, চট্টগ্রাম, আসাম, মৃহীশৃব এবং বন্নদেশেব বহস্থানে জন্মে। হুগলী 
ও হাওড। জেলাব গ্রামের ধাবে জঙ্গলে দেখ! যাঁষ। শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে বহু 
গাছ আছে। 

বর্ণনা ৪--বহ্ছৃবব্যাপী,, বৃক্ষাবোহী, জডানে লত|। ভাট। শক্ত ও গোলাকার, লতাব গাঁষে 

সন্দব পণমের মৃত নবম ও শ্বেতবর্ণ লোম আছে। প্রশাখা মোটা, শ্বেতবর্ণ এবং 
শক্ত লোঁমাবৃত। পত্র ১২-৩ ইঞ্চি লঙ্ঘ ডিথ্বাকৃতি, প্রশস্ত, দেখিতে অনেকট। পানের 
স্াষ, বুন্তদেশ হ্ৃৎপিগ্ারুতি, অগ্রভাগ ভ্রম“: শরু। পাতার উপবিভাগে কুল্স লোম 
এবং নীচে পশমেব ন্যাষ লোম আছে। পত্র দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তারে অধিক। 
বৌট। ১-২ ইঞ্চি" ঘন গশমময়, লোমাবৃত। পুপ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, বহু পাখাপ্রশাখা 
বিশিষ্ট। ফুলের কুঁড়ি বৃহৎ অগ্রভাগ ছুচীলো। ফুলেব পাঁগংডি €টা, পুংকেশর ৫টা, 

মধ্যস্থলে গর্ভকেশব থাঁকে। _ ফুল কলমীফুলেব ন্যায় গোলাপী, পৌগন্ধ বিশিষ্ট, রাতে 
্র্মুটিত হষ) পুষ্পনল ১২২ ইঞ্চি লদ্বা, সরু, শ্বেতবর্ণ। ফল গোঁলাঁকাব, ১ ইঞ্চি 
পরিমাণ, মন্থণ, উজ্জল, ফিকে ধৃনববর্ণ। গক ফল আপনা আপনি ফাটিয়া! যাষ। 
বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুলেব সম্য, গবে ফল পাঁকে। 

ব্যবহার্ধ্য অংশ ;--পত্র, শিকড। মারা, মূলচুর্ণ ১-৪ আন|। বাঁজচূর্ণ ২ আনা। 

বৈদ্ধাকে রদ্ধদারকের ব্যবহার। 

চক্রদন্ত :(১) ক্রোষ্টণীর্ঘ বাতব্যাধিতে বৃদধদারক যৃ্্বাহার “শিবামু” 
বাতব্যাথি হইথাছে তাঁহাকে বৃদধদাবক মূল চূর্ণ যোগ্যানুপানে গাঁন কবাইবে (বাতব্যাধি 
চি)। (১) শ্গীপনে বৃদ্ধাবক চুঁ যাহার "গোদ' হইযাছে তাহাকে কাজি বা 
গোূত্রের সহিত বুদ্ধদারক মূল চূর্ণ গান করাইবে (শ্লীপদ চি:)| (৩) রসায়নার্থ 
ৃদ্ধদারক মৃল--বৃদ্ধণাবক মূলের লুক্র্ণ শতমূলীব বসে সাভটা ভাবন। দিষ! চূর্ণ 
করিবে। এই চূর্ন গব্যত্বত সহ যোগ্যযাত্রাষ একমান সেবন করিলে, মানুষ মেধাবী 

এবং বলীগলিত বঞ্জিত হইতে গাবে (বসায়ন1ধিকাঁর ) 

বঙসেন ঃ-_পুতকামীর্থ বৃ্দাবকমূল-_পুত্রকাঁম মন্স্ বৃদ্ধণাবক মূলের ক্ষ এবং দুগ্ধ যোগে 

গব্যদ্বত ঘথাবিধি গাক করিযা যোগমাত্রায় সেবন করিবে । এইস্বৃত তেষ্্যবুষ। 

৭৮৪ 



মূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ৮-ইহাঁর শিকড বলকারক। বাতনাশক এবং স্মায়বিক 

বোঁগে ব্যবধত হঘ (7:62)1 পাতা, ফোড। গাকাইয়া দেষ ও পুঁজ নির্গত করাইয়া 
দেয়! ইহা চম্মবোগে হিতকর। ইহাব মূল গুঁডা করিয়া ছুথের সহিত প্রয়োগ 

করিলে গ্রন্থি পুঁজ নির্গত হইয়া যায 
ভিনিগারের সহিত ইহার আঠা শরীবে মাখিলে শরীরের সুলতা কমাইযা দেয় 
(ভা2::)1  ইহাব পাতা শরীবেব কোনও স্থানে লাগাইলে চর আবনক্ত হয়। 
বধমাবকের মূল পাকান, ই ইঞ্চি ব্যামবিশিষ্ট, কত্তিত অংশ বৃষবর্ণ। ইহা বৃষ্ত এবং 

বৃদ্ধদিগেব শরীরের পুষ্টিমীধন কবে। বঙ্গদেশে £. 505605৪ গাছ বুদ্ধদারক বলিয়া 

ব্যবহাব করে কিন্তু পশ্চিম ভাবতে বৃদ্ধদণারক বলিয়া যে মূল বিভ্রু হয তাহা! এই গাছেব 
মূল নয়। নিঘটুমতে ইহা ছাগল্কবি, ছাগলান্তিকা, দীর্ঘূ্নক, দুর্গা প্রভৃতি নামে খ্যাত। 

ইহাতে বেশ জ্ঞাত হওযা যাঁয় যে ছাগলখুরীই বৃদ্ধারক। বৃদ্ধণীরক ধারক, উ্ণ, 

বনকাবক, বাতনাশক, শোথ, গর্খোরিধ! এবং সর্দিনাশক বলিয়া বণিত আছে। 
আর একপ্রকার বুদ্ধণারক আছে ইহার ল্যাটিন নাম &. 278676601১0. ইহা 

হুগলী জেলাব গানে স্থানে দেখা যাঘ। চন্দন নগর ও চু'চূডাঁষ যে সমস্ত বাগান জঙ্গলে 
পরিপূর্ণ আছে মেগুণির কোন কোনটির কিনাঁরাষ অপর গাছে জড়াইযা এই গাছ 
উঠিতে দেখা যাষ। ইহ বীজতাডকের তুল্য গুণবিশিষ্ট বলি! আর পৃথকভাবে লেখা 
হইল না। 

00995 :-অংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 

মূল ৫ বলকাবক, বলারন। বাতে ও ধাতুদৌর্বল্যে উপকারী । 

পাতি 8-প্রদাহনিবাবক। ব্যাথা ্গিগ্ধ গ্রলেপ এবং চর্মরোগে বান গ্রলেপে ব্যবহৃত 
হ্য। 

মন্তব্য *_-চরক, “দশেমানি” বা সৌশ্রত ভুব্যসংগ্রহণীয়ে বুদ্ধদারক বা জীর্দারুর 
উল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টতে বৃদ্ধদারবদ্ধয সমগুণাঁ্বিত, কেবল জীর্ণদাক, বৃদ্ধদারক 
অপেক্ষা স্বশ্নবীধ্য। কোচবিহারে যে লতা “ডাকিণী” নামে প্রসিদ্ধ, অজ্রলৌকে 
তাহাকেই বৃদ্ধারক ভরমে ব্যবহাব কবে। 

ৃঘদারক পর্রপৃষ্ঠ কও পাদক, ক্ফোটিকের উপরি পত্পষ্ঠ সসলিষ্ট রাখিলে, শী স্মোটক 
পকতা প্রা হয়। ইহা প্রয়োগে দ্ষচিৎ ফোক্কা পড়িয়া থাকে। গপত্রোদর স্গিগধ। 
ন্তব্ত: ইহার ব্রণরোপণী শক্তি আছে। 

মানগত [০০ 6851, উহা । দা. [0 4৪, £ 20, চ18. 17 081 & 
8৪50, ছণ. তন, 2], 658, 

চ২৪:--5:8৭1%, 185 5 2০9, দাত, 5488 ১8০6৯ 2৮04] ১ সেজে) লু, 247, 

৭৮৫ 
৯৯ 



(32005--70 01077: [11217 

399. [. 0৫5-০856 (150) 5. (ছাগিলথুরী) 

ভাঁষানুসারী নাম £ জীর্দদারু__সংস্ৃতঃ ছাগলখুরী-__বাংলা ; দোপাটলতাঁহিন্দি ; 
অটুক্ণন। আদদাহুকদী--তাঁমিল ; চিভুলাপিল্লি-তিগি-_তেলেগু * অটিদ্পা_ মালয , 

মর্জ্ভেল__বোদে। 

জীর্ণদারু দিত য়া স্তাজ্ভরীর্ণ1 ফণজী দুপুষ্পিকা। 
অজরা লুদ্ষমপত্র! চ বিজ্ঞেয! চ ষড়ীহ্রয়! 1 
বৃদ্দদারুদনং গোল্যং পিচ্ছিলং কফবাতহৃও। 
বল্যং কাসামদোধন্ং দ্বিতীরং স্থল্পবীরব্যদমূ্ ॥ 

রাঁজনিঘন্ট 1 গুড় চ্যাদিবর্গঃ ] 

নামপর্যযায় ৪ জীরর্দারু, জীর্ণা, ফী, হপুশ্পিকা, অজরা ও হুম্পত্রা_-এই ৬টি নাম | 
গুণপর্যার £_উভয় প্রকার বৃদ্ধদারকই গৌল্য, পিচ্ছিল এবং কফ ও বাধুন্নাশক 1 বলকাঁরক, 

কাঁৰ ও আমদোষ নাশক | জীর্দারু_বৃদ্দারকেব তুলনাঘ অন্লবীর্ধ্য। 

৭৮৬ 



উ্স্থান £_উডিসতা, ন্দববন, চট্টগ্রাম বিশেষ; নমূদ্রেব কিনারা অধিক জন্ে। 

বর্মন! ₹_লতানে উত্িদ, | জমুদ্রধাবে বালুকামধ স্থানে অধিক জন্মে। এই গাছ 10:. 
[গে বাণীগঞ্ধেব গাহাডে দেখিযাছিলেন | পত্র ১৪ ইঞ্চি লঙ্কা ও নবম, কাল 

ফুলের পাতার স্তায় অগ্রভাগ ছইভাগে বিভক্ত। শিবাগুলি পপষ্ পত্রেব শিবা কম 

বৌটি। ১-৪ ইঞ্চি গুপ্ত ১-৪ ইঞ্চি, ফুল বড, লাল ও বেগ্তনে, গাপ.ডি ২- ইঞ্চি। 

গুশস্তবক ২ ইঞ্চি, মোচাব ন্যার। বীকোব ২ ইঞ্চি, গোলাকার স্ুগ্ম লোমবুক্ত | 

বীজ লদ্ষা, নবম লোমাবৃত। ছাগলথুরীব ধলে ৪টী বীজ থাকে। বৃদ্ধদাবকেব ৃ 

ফু্ন ছোট, পাতা বড এবং শিবা অথক পবিমাণে আছে। বৎসরের প্রাষ সকল 
সময়েই ছাগলখ্ব:ব ফুল ও ফল হইয়া থাকে। 

ব্যবহার্য অংশ ₹_পত্র, মূল | 

গূলপ্রস্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার : ইহাঁব পাতা বাতে বাবহত হয় । ইহা পেটবেদনা 
নাশ কবে! মূলের বস মূত্রকর ও শোখ বোগ নাশক পাতা মিষ্ট বন শোথেব 

পক্ষে হিতকব (735:2305)1 পাত। সদ্দিনাশিক এবং মূলেব রস বিবেচক। মাজা 
১২-১৪ গ্রেণ। গণ্টিঘ ভাবতেব কলিদ্জাতি সন্তান প্রদবের ১৬ দিন পরে শিশুর 

দোলনাঘ এই গাছের ছুন দিবা! বঠীদেবীর পুজা কৰে উহাতে সন্তানের কোন অমঙ্গল 
হয না! বলিযা তাহাদের বিশ্বান আছে। 

01059৫/5 £-দংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়-_ 

খাছ ৪-সঙ্কোচক, অগ্নধৃদীপক, বিরেচক । 

পাতি! ৪--বাতে এবং শলবেদনায় বাহ্ প্ররোগ করা হয়। 

বন 8 শোথে গ্রত্াব কাঁবক। একই সন্ধে পাতা থেঁতো! করিয়া ফুলাস্থানে 
লাগানি বায়! 

00000 নুভ৮, ঞ0 $: ৮ 159, চ6. 1 7200. 19100. 306 আভা] । 
আছে 026) 218 595. 02০0৮ 2 হবে [০সাযেও আছ, ৮3 

২৫ প, 8, [১ 1, 212 3 8:0৮ চা এ174855 8.0 8. 7357; [05015 
5267 চেছাত। লন লও 245. 
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399. 190030028 029-080186 5.  (ছাঁগলখুরী ) 

400. 1. 02056057801 (করকন্দ আলু ) 

ভাষানুসারী নাম : গুখালু- সংস্কৃত , সকবকন্দ আলু! বালা আলু--বাংলা , সকরকনা, 
পিওাশু- হিন্দি; বাতালু- বোষ্ে ; বিদ্লি-কিদহাঁদু, স্কবি-ভেল্লি-কিলার্গ_-তাঁমিল ; 

চেলাগাদা;--তেলেগু ; কপকলে্ব--মাঁলয; পিগালু-_মহারাষ্ট্' বিহিযহেগুল-_কর্ণাট , 

ঘবাআলু-_উডিযা । 

মুখানুর্যগুপারোছো দীর্ঘকন্দ ন্ু:কন্দকঃ। 
স্ুলকন্দো মহাকন্দঃ স্বাদুকন্দপ্চ সপ্তধা | 

মুখালুবঃ স্যাগ্ছধুরঃ শিশিরঃ পিত্তনাশনঃ 
রুচিকৃদ্বাতকৃচৈব দাহশোষতৃষাপহঃ | 

রাঁজনিঘণ্টঃ। মূলা দিবর্গ। 
নাশপর্ধায় * নুখানুং মগ্ডপাবোহ, দীর্ঘকন্ন, হুকন্দ্ক, স্থুলকন্দ, মহাঁকন্দ, স্বাদুকন্দ এই সাতটি 

নাম। 

গুণপর্ধায় *_মুখানুষধুবরস, শীতবীর্ধ্য, পিত্বনাশক, রুচিকাবক, বাঘুকাঁবকঃ দাহ, শোথ ও 

তৃষ্ানাশক । 

শি 



জন্মস্থান £_-আমেবিকাদেশ য উভিদ, ভারতে সর্ব চাষ হয়। 
বর্ণনা £_লতাজাতীয় উদ্ভি, মাটিতে গডাইর়! জন্পে। পত্র কনমীশাঁকের গন্রেব ভ্াষি। 

ফুল ১ ইঞ্চি লব, বেগুনে, পাপংডি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট পুংকেশব ফুলেব ভিতর থাকে। 

গর্ভীশষ ৪ কুঠবীবিশিষ্ট। বীন্ত নোমবুক্ত। আনুদুই প্রকার, লালজাতীষ আনুকে 
বাদাআলু ও শ্বেতবর্ণ আলুকে কবকন্দ আলু বলে। শীতকালে ফুল হৃয। ভারতবর্ষে 

ইহার ফল হয না। 

ব্যবহার্য অংশ £-শিকড। 
ঘূলগ্রস্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার £-ইহাব কন্দ ধাবক, ইহাতে শতকবা ১০-২* ভাগ 

চিনি ও ১৬০৫ ভাগ 96০0 আছে ইহা হইতে ৪6৪01 ৪12001 পাওয়া 

যাষ। 

21095 £-সক্ষিপ্ত গুগপরিচয় £- 

মুল-বিরেচক! 

ছ16-73106206। 13016, 7191. ৮15 € 5015 [0151 হ 8250১ 100, 9160. 15 

£:662, 

০টি, 98, 1 1202, 0025 চে ত4833 8, 0. 2) 7257 হোত 

চুও 245, 

৭৮৯ 



401. [0553051962২ 9. (ভুই কুমড়া) 

ভাষান্ুদ।রী নাম £_বিদারী, শ্াছুকন্দা_সংস্কৃত; ভূই কুমডা, বিশাইকনদ_বাঁংলা , 

বিল্লেষাকন্ন, খিলাইকন্দ__হিন্দি ; ভূষ্িকোংহলে-_মহাবাষ্ট্র , নেলকুঘ্বল-_কর্ণট , ফগ- 

বেলানোকন্দ_গুজরাট , ভূঁইকথারু-_উৎকল * ভূমিকোহলে- বোঁষ্বে , মষ্ট-পল্- 
তিগ, নেলগুধুড-তেলেগু। 

বিদারিকা স্বাঢুকন্দ! সিতা শুক্লা শৃীলিকা। 
বিদ্ারী বৃত্কন্দ! চ বিডলী বৃত্যবল্লিক। ॥ 
ভুকুক্ান্তী ্বাদ্রলভা গজেষ্ট। বারিবল্পভ| । 
জ্েয়। কল্দফল। চেতি মনুসংখ্যাহ্বয়। মতা ॥ 
বিধারী মধুরা শীতা গুরু সিদ্ধাইঅপিত্রজিৎ 
জ্ঞেয়া চ কফরৃৎপুষ্ঠি বল্যা বীরধ্যবিবর্ধানী ॥ 

অপিচ 
গঙ্গফলা৷ ক্ষীরা বল্যা৷ বৃর্ধ্যা চ বীর্য্যবর্ধনী। 

রাজনিঘণ্টঃ। মূলকাদিবগঠি। 

নাঁম পর্ধায় ঃ_-বিদাবিকা, স্বাদৃকন্দ, দিতা, শুক্লা, শৃগালিকাঁ, বিদাবী বৃত্য ন্দা, বিড়ালী, 

বৃ্তব্লিক!, ভূতুদ্মা্তী, শ্বাভুলতা, গজেষ্টা, বাঁরিবল্পভা, কন্দফলা__এই ১৪টি নাম। আবুও 

-_গরচ্ছফলা, ক্ষীরা, বগা, বৃষ, বীর্ধ্যবদ্ধনী | 

গুগপর্ধার় ঃ বিদারী__যধুবরস, শীতবীর্ধয, গুরুপাঁক, সিপ্ধ, ও রক্তপিত্বনাশক । কফকারক, 

পুষ্টিকব, বলকাঁবক এবং বীধ্ধ্যবর্ধক | 

জন্মস্থান 3- মধ্য ও পূর্ব, ছেটিনাগপুব, আসাম, ভাবতে উত্প্রধান স্থানে জন্মে | হুগলী, 
হাওডা, বর্ধমান জেলার জঙ্গলেব ধারে ও বেডাঁয় জন্মে। 

বর্ণন! ভান, বৃক্ষারোহী লতা । পত্র ৩--৭ ইঞ্চি, পত্রের আকুতি । হস্তাুলবৎ ও ৫1৭ 
ভাগে বিভক্ত। পুষ্প পাতার বৌটা অপেক্ষ! বৃহৎ। পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল 

কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ, ব্র্ধাকালে জন্মে। ফুলেব পাপডি ১ ইঞ্চি, চিক্বণ লোমযুক্ত। 

পুষ্পস্তবক ১২২২ ইঞ্চি সুক্জ লোমযুক্ত, দেখিতে লাল ও বেগ্তনে। গর্ভাশযে ৪টা বিভাগ 
আছে। বীজকোষ গোলাকার, ৪ ভাগে বিভক্ত। বীজে ই ইঞ্চি লঙ্কা পশম আছে। লতা 
ষরিয়! গেলে কন্দ মাটির ভিতর থাকে । পুনবা বৃষ্টি আরস্ত হইলে উহা হইতে গাছ 
বাহির হয। কন্দের অন্যন্তর শক আলুর মত শ্বেতবর্ণ ও মিষ্টিঃ কন্দে শ্বেতবর্ণ আঠা 
আছে। বর্ষকালে ফুল ও ফল হয । 

ব্যবহার্য অংশ ₹_কন্দ ও মূল। 

ণ৯* 



বৈগ্ভকে বিদারীর ব্যবহাঁর। 

চরক £-(১) বিসর্গে বিদারী__বিদারীকন্দ ধৌত করিয়া, গব্য দ্বৃত সহ পেষণপর্ব্বক বিসর্গে 
প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ) (২) শৃত্রের বৈবর্ণযে ও কৃচ্ছতীয় বিদীবী-_ব্দাবী 

কন্ক সহ যর্থাধি ঘ্বত পাঁক করিয়া বিশ্ব ক্ষীর পবিভাষাহ্নসারে গক বিদারী কথ পাল 

করিলে মৃত্রেব বিবর্ণতা কিছা মৃত নিৰৃত্তি পাষ (চিঃ ২২অ:)। 

নুরু :_বাঁজীবরণীর্ঘ বিদাবী-_তৃমিবুদ্মাওচূ্ণ, ভৃমিবগ্ণ্ের বসে + বার ভাবনা দি চরণ 
কবিবে। এই চূর্ণগব্য গত ও মধু সহ সেবন করিলে বাঁজীকরণ নির্বাহ হয় 

(চি: ২৬ অঃ)। 
চক্রদত্ত :--(১) বিষমজরে বিদাবী- স্থাল দে! দুগ্ধ; তিলতৈল, গব্যত্বত, ভূমিকুস্মাড ও 

ইস্ুরম এবং মধু একত্র ্ ন পুর্ক বিষমজরী পান কবিবে (জর চি) (২) পিত্তগুলে 
বিদারী-_ূমিকস্াণ্ডের বস চিনি সহ পিতশুলে সেব্য (শৃল চিঃ)। (০) স্ত্ বর্নার্থ 
বিদারী-_আযূর্ষেদোক্ত হুরার সৃহিত বিদারী কনমচুর্ণ ঘেবন কৰিলে প্রস্থৃতিব স্তস্ত বন্ধিত 

হয (ভ্রীরোগ চিঃ)। 

ঘূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ₹_বৈত্ঘশীন্্োক্ত জীবক খযভক না গায়! গেলে ইহাব 
কন্দ তৎপরিবর্তে ব্যবহৃত হয। বিদাঁবী বলবাঁবক। শক্তিকর ও স্বন্তকর। 

ইহার কন্দের গুঁডা ্ লীহা রোগে হিতকর ও বিরেচক (০৮, ট. [0115 ). ইহা যরৎ 
দোষনাশক (৬8৮৮)1 

আর্তবরজের অতিতিতে ইহা সেবন কব্ধিলে বজঃআাব নিবৃত্তি পা | 10. 10500৫ 

বলেন যে, ইহীর সরু সরু শিকড বছ্ছের বাঁজাবে বিক্রয় হয়। তথাকাঁব দেশীষ 
গঁছগাছভা বিত্রেতাঁব! হইীকে %8£800+ বলে। 

বিদারী কন্দ, গম, বার্নি, দুগ্ধ, স্বত চিনি ও মধু স্কলগুলি সমপরিমাঁণে লইয়া সন্দেশ 

প্রস্তুত করিয়া খাইলে বাঁলকদের দৌর্ববল্য নাঁখ হয। ইহা একটা উত্রষ্ট বসায়ন। 
ব্দাবী, শালগানি , গোক্গুর, আপাং, অনগুমূল, গাদাণপুনতা বুহতী এইগুলি ১২ আউ্দ 
মাত্রা দিবসে ২ ঝার সেবন করিলে, ভ্বব ও কাস আরাম হয। ইহাঁকে বিদাবী 
কন্দাদি কাঁথ বলে। 

310559 ₹- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 

মূল--রপাঁষন বলকাবক, বাঁজীকরণ, দ্বিগ্, বিরেচক, পিত্তনি-মারক এবং বীকডা বিছা 
দংশনে উপকাবী। 

ম্তব্য 8_-চরক বুহণীর, বর্ণ, কঠ্য এবং গ্েহোপগবর্গে বিদারী পাঠ করিষাছেন। 
ঘ1£ 806০ 255 5623 8০০ 2125, 6. 3685 3 0 & 88507 [00. 1060) 

চ], 0662. 
ইত ই 5 52025 2০০, দ)[478 385 25785 7 চাঞ্োছে 

হল 245, 

৭৯১ 



40]. 10010069 02171001255 ছ২, 9, (ভূ'ই কুমডা ) 

92005-1707108,4, 0০৮, 

202. [. 21] (4) 2২০]. (নীলকলমী ) 

ভীষানুসারী নাম £__নীলকনমী-_বাংলা ; কালদানা--হিন্দি; জিবিকি-বিবাই-_তামিল ; 
কলিবিতুলু- তেলেগু। 

জন্মস্থান £মমগ্র ব্গদেশেব বাগানে দেখা যাষ। 

বর্ণনা £__-শক্ত লোমফুক্ত লতা, কাও সরু। পত্বেব ব্যান ২-৫ ইঞ্চি, ডিদবাকৃতি ও হৃৎপিগ্াককতি, 
ইহা! ৩ অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ সরু, বৌঁটা ১-৪ ইঞ্চি। পুষ্পনল 
সরু মোচা মত আকৃতি বিশিষ্ট । বীজকোঁষে ৩টী ঘৰ আছে। উহা গোলাকাব ও 

মণ | বীজ গোলাপী ও নেবুরং বিশিষ্ট, কোষের মধ্যে ৪-৬্টা বীজ খাঁকে। বর্ষার 
শেষে ফুল ও শীতেব প্রাবস্তে ফল হ্য। 

ব্যবহার্য অংশ £-বীজ। মাত্রা ২-১ গ্রেণ। পত্র ও পত্র রস। 

নূল গ্রন্থাংশের ওধধার্থে ব্যবহার ৪ইহা অতিশয বিবেচক, পিত্ত ও সন্দিতে হিতকব। 
ইছাব কমিনাশ করিবার শক্তি আছে। 10৫. 7২0:58%, বলেন যে, এই গাছ 

৭৯২ রি 





জন্মস্থান £_বিহার, ছোটনাগপুও, হুগলী, বর্দমান ও বীকুড়া জেলা জঙ্গলেব ধারে স্থানে 
! স্থানে দেখা যায। 

রর্ণন1 8_লতানে উদ্ভিদ, কাণ্ড সরু ও ঘন লোযুক্ত, পত্র ১-৫ ইঞ্চি, ছুইদিকে লোমবুক্ত, 
পত্রাংশ ৫-৯টা, প্রত্যেক অংশ অম্পষ্ট অগ্রভাগ সরু। বৌট। ১-৩ ইঞ্চি। পুষ্পবৃন্ত ২-৩ 

ইঞ্চি। পুগ্গ লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, মোচাব মত, ১৪ ইঞ্চি, পু্নল মরু 
মুখ বিস্তৃত। পাপ.ডি উই ইঞ্চি, শত, লোমাবৃত। বীজকোয ₹ ইঞ্চি, গোলাকার, 

খুক্ম লোমযুক্ত, বীজ ছোট, ২-৪টি থাকে, কখনও ১টি দেখা যাষ। বর্ষায ফুল ও 
ফল হয। 

ব্যবহার্য ভাংশ £_ পত্র। 

মূল গ্রন্থাংশের ওধার্থে ব্যবহার 8 কথিত আছে ইহ পাগল! কুকুরেব বিষনাশক। 
গাতাঁব গু'ডা মাখনের সহিত মিশাইযা পৃষ্টব্রণে প্রলেপ দিলে উহা! বসিযা যাঁষ। 

10958/5 2 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়-__ 

মৃল্ন__বিবেচক, কুকুর বিষেব প্রতিষেধক । ফোভা ও কাব্বাঞ্ধলে উপকারী । 
016,1২0)9206, 70:6, 1121, 15659 5 যোটো]ছেত 80 9250, 10, 060০ 515 ৮ 

664. 

২617, 9, 1১ 1%, 204 7 2005. চা] 25031 3, 052,734 + 90505 নু, 2, 

245. 

403, 1005062 19684050015 1100. (লাঁছলীলতা ) 

৭৯৪ 



1 ৪009006 চোর, 

404 হু. হ956829 (1) 001 কেলমীশাকি ) 

ভাঁধানুসারী নাম £--কলহ্বী--সংস্কত ; কলমীশাঁক-__বাঁংল1; করেবুঁহিন্দি; ভোমেবচ্চ- 

নিচ, তুতিকোরা--তেলেগ, সব্কারিভ্লি, কেলাদু--তাঁমিল' এরনথিমান_ 
পাবস্ত। 

কলম্বী শতপর্ব্বা চ কথ্যান্তে তদ্গুণা অথ। 
কলম্বীস্তস্াদ] প্রো! মধুরা শুক্রকারিণী | 

ভাবপ্রকাশঃ। শাকিবর্গঠ। 

নাম পর্বায় --কলহ্ী, শতগর্ক- এই ছুইটি নাম । 

গুগপর্বায় £_-কলমীশাক, ্তন্তজনক, মধুর বন এবং শুতবর্দক। 

জন্মস্থান £_-ব্দদেশের বহু জল!খবে এবং জলাভূমিতে জন্মে! 

বর্ণনা £_র্ষজীবীলতা, বহদৃব ব্যাপিয়া জলাশয়ে জন্মে । কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা, মধ্যে 
মধ্যে গাইট আছে, গ্রত্েক গাইট হইতে শিকড বাহির হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, অগ্রভাগ 
সরু; বৃদ্ধদেশ হ্বংপিত্তাকৃতি। পু্পদণ্ড ২-৭ ইঞ্চি, ১টি হইতে ৫টি ফুল হয। ফুল বড, 

বেগুনে ঝ| শ্বেতাভ, সুঙ্গ লৌমযুক্ত| বীজকোধ উ ইঞ্চি, গোলাকার, সুগ্ম লোমবুক্ত, 
২-৪টি বীজ হয। বীন্ধ ছোট, পণমের গ্বাষ কোমল লোমযুক্ত। বর্ধায ফুল ও ফল 

হয়) কখন কখন বৎসরের অন্য সময়েও ফুল-ফল হইতে দেখা যাঁম। 

ব্যবহার্য্য অংশ :--দ্গ্র লতী। 

মূল গ্রন্থাংশের ওধধার্থে ব্যবহার :__খাকিং কিদ্বা আদেনিক খাইয! বিষ হইলে বমন 
করাইবার জন্য ইহাঁব রস অতি হিতকর। কলমীর বুস গু করিয়া সেবন কৰিলে 
দান্ত করাইযা দে (0+ 52908006555) | 

কলমীশাঁক সারক  স্তন্য ও আঁফিং এর বিষ নাশক | আর্সেনিক অখবা আষিং এর 
রোগীকে ইহার ২-১ ছটাক পরিখাঁণ রস খাঁওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায় এবং রোগীয় 
প্রাণহানি হয় না। 

310958:5 £--সংক্ষিপ্ত গুণপ্রিচর £- 

রল £--বমনকাঁবক, বিরেচক | আঁকফিং এবং আসেনিকের বিষের প্রতিবেধক | 
গীছ £_ত্্রীলোকেব দ্বাববিক দূর্বলতা এবং সাধারণ দুর্বলতায় বিশেষ উপকারী । 

চা 70155602 80৮ 14215 আও 5525 হেত & 8850 0. ০৫ 2150 
665. | 

৪টি সু 8 পদ, 210 5 ও সত5 24323 8 5 2,225 56221 লেঃ 
245, 
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৫7428 সু ্) 
র্ 1/6 

404. [0020062 25060805 7১011. (কলমীশীক ) 

(01005--012001- 2 &,15051050. 

405, 0. 06৮00 0300) 01505০ (তন্থ্রী ) 

ভীবানুসারী নাম £ ভ্রিব_সংস্কৃত। তেউডী--বাংলা ; নিশো, তর্বদ, পানিলব--হিন্দি। 

তিষড, তে, নিসোর- মহারাষ্ট্র; নিদোতর-_গুজরাটি; তিগড়ে-_কর্ণাট ; ফুটকুরী 
--বোদ্ধে ; শিবদই-_তামিল ) আল্তেগভ-_তেলেণ্ড; তুব্বুদ--আরব। | 

উত্তা ত্রিবৃম্মালবিকা মসূরা । 
শ্যামাইর্দচন্দরা বিদলা সুষেগী। 
কালীন্দিকা সৈব চ কালমেষী 
কাঁলী ত্রিবেলাহ্বনিচন্দ্র সংজ্ঞা! ॥ 
িৰততিজ্ঞা কট.বগচ ক্রিশিশ্লেন্োদিরার্তিজিৎ। 
কুষ্ঠকগু,ব্রণীন্ হত্তি প্রশস্ত চ বিরেচনে || 
রক্তাহগ্াপি চ কাঁলিন্দীত্রিপুটা তান্্রপুম্পিকা। 
কুলবর্ মসূরী চাপ্যস্বতা কাকনাশিকা ॥ 
রক্তা ত্রিব্ৎ রসে তিক্তা কটু রেচনী চ দা। 
গ্রহ্ণীমলঝিষ্স্ত-হারিণী হিতকাঁরিণী ॥ 

রাজনিঘণ্ট:। পিপ্সল্যাদিবগি। 
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নামপর্যায় £_তিবৃৎ, যালবিকা, মন্বা, শ্ঠামা, অন্ধ, বিদলা, সধেণী। কালিন্দিকা, 

কালমেবী, কাঁলী, ত্রিবেলা_ এই ১১টি নাম। 
অন্য প্রকাঁর রকতত্রিবৎ আছে তাহার নাম-_কালিন্দী; ত্রিপুটা, তাত্রপুম্পিকা, কুলবর্ণ, 
মন্ত্বী, অমৃতা, কাঁকনাশ্রিকা। 

গুণপর্ধায় + ত্রিরুৎ তিক্ত ও কটুবদ, উ্ষবীরধ, ক্রিমি, স্লেগা, উদরী রোগ নাশক। কুষ্, 

কণ্ও ব্রণ বোগ নাশক এবং বিবেচনে প্রণস্ত। বভতরিবৃ্__তিক্তবস, বিপাকে 

কটুরস, উষ্ণবীধ্য, বিরেচক | গ্রহ্ণী, মলঝিষউন্ত নাশক, এবং হিতকারী | 

জন্মস্থান £_সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি ৩০০০ ফুট উচ্চে দেখা ঘায়। বঙ্গদেশের সর্বত্ধ জঙ্গলের 

ধারে ও ন্দীর কিনারা জন্মে। বোটানিক্ গার্ডেনে গঙ্গার কিনারাষ বহু পবিমাঁণে 

আছে। 

বর্ণন। £বৃক্ষারোহী নরম লোমযুক্ত, কোমল লত৷ | কাও মোটা, ২৩ টা শির বিশিষ্ট, চেষ্টা, 
কখন ব! গৌলাকার। লতা ভাঙ্গিলে দুগ্ধ স্যায় আঠা বাহির হয়। পত্র ২৫ ইঞ্চি, 

ভি্বাকৃতি। গোঁডার দ্দিকে হৃংগিপ্ডাক্তি। অনেকট। কলমীশাকেব পাতার স্যাষ। 
পত্র কেনিটি ক্দীণ কোনটি অধিক চওডা হয। ইহাব ফুল শ্বেতবর্ণ, দেখিতে কলমী- 
শাকের ফুলেব মৃত অথব! তামাক খাইবার কলকের মৃত। পুষ্পদণ্ড ১৪ ইঞ্চি 
বহিবর্ধান ৫ ভাগে বিভক্ত, পুধকেশব ৫টি, গর্ভকেশর মধ্যে থাকে। ফুলের পাগ্ডি $ 

ইঞ্চি, পুঙ্পনল লঙ্থ।। ফন ১ ইঞ্চি, গোলাকার কিন্বা ডিম্বাকৃতি। গ্রত্যেক ফলে ৪ট] 
বীজ থাকে। বীজ মণ কৃষ্ণবর্ণ। সংস্কৃত লেখকেরা ছুই জাতীয় তহরীর উল্লেখ 
করিষাঁছেন। ভাঁবমিশ্র- কষ ও খেত এই দুই প্রকার, বাজবল্লভ-হেত, কৃষ্ণ ও রক্ত 
এই ত্রিবিধ এবং নরহরি-_কৃষ ও বক্ত ত্িৰৃতে উল্লেখ কবিযাছেন। মূল তুলিষ! ছেদন 
করিলে দুগ্ধর ন্যায় আঠা বাছির হয়! গাছ পুরাতন হইলে মূলের ছাঁল পুক্ু হঘ। মার্চ 

মান হইতে ভিসেম্বব মাস পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময। 
ব্যবহার্য অংশ ৫-ছুল, শিকড ও ত্বকৃ। মাত্রা, মলের ছাঁল চূর্ণ ১-৪ আনা 

বৈষ্ঠকে ত্রিৰৃতের ব্যবহার 
চরক £-(১)জরে ত্রিবৃৎমুল-_জব রোগীব কোর্ঠবদ্ধ থাকিলে, কিসূমিসেব কাথের সহিত 

তিবৃৎ্মূল চূর্ণ সেবা (চিঃ ৩ অঃ)। (২) বক্তপিত্তে ব্রিবৃৎযূল--রক্তপিভী, বিবেচনার্থ 
্রভৃত মধু ও শর্করা যোগে তরিকত চূর্ণ পান করিবে (টিঃ ৪অঃ )। (৩) ভার্শে ্ রিবৃৎসূল 
_-অর্শরোগীকে ভ্রিফলার ফাথেব সহিত ত্রিবৃত্ুল পান করাইলে গুন্থিত অর্শকারী 
দোষ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে, সৃতবাং অর্শও প্রশমিত হয (চি' ৯অঃ)। (8) আর্শে 
বিবৃৎশাক__অর্শরোগী তেউডির পাতা ঘমকে ( ভিলতৈল ও গব্যদ্বত সমভাগ ) ভাভিয়া 
দধিব সরের নহিত গেবন করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৫) বিসর্পে জিবৃৎল_বিপর্প 
বোগীকে সত দুধ, উল কিছ! কিসমিসের কাথের সহিত তরিবৃত্ূণ চূর্ণ পাঁন করাইবে 
(টিং ১১ অঃ)। &৬) পিভোদরে ত্রিবৃৎমূল- পিতোদবী ছৃথ্ধের সহিত ত্রিবংকনক 
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পাঁন কবিবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৭) গঁঢপুরীষ উদর রোগীর শাকার্থ ভ্িবৃধব_ 

তেউভীব শাক বিবিব কল্সনাহুনারে ভোজনের পূর্বের দেবন করাইলে গাঁটবিট.কতা 
প্রশমিত হই! তরলমল নিক্ছত হয় (চিঃ ১৮ অঃ) (৮) গিত্তপাুরে'গে 
ত্রিবৃত্মূুল_ পিপাওুরোগী ছিগ্ুণ শর্কবা দহ ত্রিবৃতূর্ণ সেবন করিবে ( চি ২০ অ:)। 

সুরত 2১ বাঁতজশোথে ত্রিবুষ্ভৈন_বাতিজশোথ বোগীকে ভ্রিবুতের কিছ্া এবগের 

টউৈল এক মাস কিঘ| একপক্ষকাল পাঁন কবাইবে (চিঃ ২৩ অঃ)] (২) প্রবলজ্বরে 
ত্রিবৃতমূল-_-সধুবোগে ত্রিবৃত্বূল চূর্ণ দেবন কবিলে প্রবল জর নিবৃন্তি পার (উঃ 
৩৯ অঃ)। (৩) গুল্যে তিবৃৎ্যূল__গুন্রোগে ত্িবৃৎ ও শুীচুর্ণ উষ্ণোদবের নিত 

গান কবিবে (উঃ ৪২ অঃ)। (৪) গুলো তিবৃশাক--গুঝরোগী িগ্কোধ। পথোর 

সহিত দিন ত্রিবৃংশাঁক ভোজন করিবে (উঃ ৪২ অ:) ৫) কামলায় ত্রিবৃঘ_ 

কামলাবোগী শর্করা সহ শ্বেত ত্রিরৃত্দূল সেবন করিবে (উঃ ৪৪ অঃ)1 

বাগংভট (১) রাজবদ্গমার জিবৃৎসূল_-বলবান্ যক্মা রোগীকে, চিনি, মধু; ঘ্ৃত, দগ্ধ, 
দরর্দিকাঁথ, ভূমিকুপাণ্ড রন, গাস্তাবী ফলরদ বা মাংস বুষের সহিত ত্রিরত্মূল দেবন 

করাইবে (চিঃ ৫ অঃ:)| (২) নেত্ররোঁগে ত্রিবৃ্ গব্যদ্বত ত্রিবৃত্কাথের সহিত 
ঝিনবার পাক করিরা সেবন করিবে? উহ! কতশুক্রে হিতকব (উঃ ১১ অঃ)। 

(৩ কীটবিবে ত্রিবৃত্্ল-_কীট িব গ্রশমনার্থ চাপানটের দূল ও ত্রিবমূল সমভাগে 
ঘ্বতেব লহিত পাঁন করিবে ( উ: ৩৭ অঃ )1 

চক্রদত্ত --€১) স্লুকুমারগ্রণের রেচনার্থ ত্রিবুৎযূল_ তরিবৃতমূল ত্বন্থ চূর্ণ বত, শর্কার। তত, 
সথগদ্ধি করণার্থ দ[কচিনি, তে্রপত্র, মবিচূর্ণ কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয! মধু ঘোগে লেহন 
করিবে। সুকুমার গণের পক্ষে ইহা উত্তম বিরেচন (বিবেচনাধিকারু ) (২) পিত্ত- 

দুটিতে ব্িবৃৎদুল-_আত্র শ্বেতত্রিবৃৎমূল পেবণপূর্ববক লাল দ্বিধা চিন ইন্দণ্ডে লেপন 

কবিষ! রঙ্ছ্বারা সংবুক্ত করিষা আগুনে পেঁকিযা লইবে ইহার রস, শীতল হইলে 
পিত্তরোগীকে পান কবাইবে (বিবেচনাধিকার )। 

ঘূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার :__নালবর্ণ ভ্িবৃতই বেশী উপকারী । উর্ধধর। জমি হইতে 
গাছের মূল গ্রহণ কবা উচিত। মূলের কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া তক্ গ্রহণ করা উচিত । 

রু্ত্তিবৃৎ অতি শক্তি সম্প, ইহা বমন ও দৌর্ধল্য আনঘন কবে (3৫৫৮ )| মুসলমান 
বৈদ্ধদের মতে বৃষ্কবর্ণ ত্রিবৃৎ বিষতুল্য ! পশ্চিম ভাঁরতেব লোকে আধকপালে হইলে 
ইহার পাতা বপালে দেঘ (7957100:)। শ্রিবৃত্বুল বিরেচক, ইহার ১*-১৫ গ্রেণ 

পরিমান জোলাপের কাঁজ করে। শিকডেব শুঁভা ব্যবহার কবাই প্রশত্ত। উহার 
টিক! শিকড দুগ্ধে বাঁটিরা ব্যবহাৰ করিলে জোলাপের কাজ হয় 
শু" বি. 101059055 বলেন ইহার শিকডেব সহিত 1 73025-0% (শঃ০ 00000. 

810৩) গাছের শিকভ মিশ্রিত করিঘ! বাঁজাবে বিভ্রঘ হয উভয় গাছ দেখিতে 

একই প্রকার 1. 8০26420% গাছেব কাণ্ড গোলাকার । 
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01039:5 £_-অংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 8 
মুল--বিরেচক। বিছা এবং সর্পদরনে উপকারী । 

আঠা-_জলপ রেসিনের অন্গরূপ | 

ঘ18--30% 7158, €. 2093 3 89৮ 2985 ৮279 £ পয 8 8850170, তর, 

15 ৮, 666. 

০£--চ 3 [ 1) 212 ) 2০2, চি [476 ১9১ 051,251. 

02005-0, 30810 0ৃতু, [তত 

406 0. 25285 8০ (তরুলতা) 

ভাষানুসারী নাম ৫--কামলতাঁসংস্কৃতঃ  তলতা--বাংলা;. কাঁমলতা-_হিন্দি, 
কেনযায্িংগাই-_তামিল , কসিবামূ--তেলেও , কাসলতা-_কাঁনপুর । 

জগ্যস্থান ৪--সমএ বদদেশের বাগানে ও অকর্ধিত স্থানে দেখা যাঁষ। ইহা আগেবিকা 
দেশীষ গাছ। 

বর্না+_সক হুক্ষ লোমযুক্ত লতা। গর্ত পক্ষাকার, ৩-৫ ইঞ্চি লা, চওড়া ২ ইঞ্চি। 
পুশ্পদুণ্ডে অর ফুল থাকে। ফন লাঁলবর্ণ। পুষ্পনল সন্চ ১ ইঞ্চি লহ, মুখেব ব্যাস 
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ই ইঞ্চি। গর্ভাশয ৪ ভাগে বিভক্ত, & ইঞ্চি, গোলাকার এবং মন্ছণ। বীন্ধ বৃষ্ধবর্ণ। 
বর্ধার শেষে ফুল ও ফল হয! 

ব্যবহার্য অংশ $_গত্র। 

মূনগ্রস্থাংশের উষধার্থে ব্যবহার হিন্দু কবিবাঁজেরা ইহাকে অতিশয শিষ্ধকর বলিষ! 
বর্ণনা কবেন। পাতার গুভা অর্শে ব্যবহৃত হয ।” একভো'ল! পবিমাণ পাঁতাঁব রস 

গব্যদ্বত সহ দিবসে ২ বার সেবন কবিলে অর্শ আবাম হয। পত্র বাঁটিযা খাইলে 
অর্শ আবাম হুধ। পাতা বাটিয। পৃষ্ব্রণে প্রলেপ দিলে পৃষ্টব্রণ আরাম হয! 

3198995 £--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 8 

পাঁতী- কার্বাঙ্কলেৰ উপবে গ্রলেপ হিধাবে ব্যবহারে উপকার হয থেঁতো কবিষ! 

বক্তার্শের উপরে প্রলেপে উপকাব হয, এবং পাতীব বস গব্যস্বতৈর সহিত মিশ্রিত 

কবিঘা৷ আভ্যন্তবীণ গ্রযোগ কবা হযু। 

গীছ--ক্সিগ্ককব বলিষ। বিবেচিত হয। 

16131752070, 11215 ফা, 660 হিতে 8 825৮১ 10, 8৫6৭ 015৮ 
661. 8, 

[২6 9০ 5 199 5 2029) ঘর [515 509 5 9, 85 05798 1985 লও 

246, 

406, ট্রেগ৪:০০০17, 01095 8০01 (তরুলতা ) 
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36005--0০41,0০700 ৭ ৪০. 

407. 0, 92809 3০ € ু ধকলমী ) 

(0. 200195.6010. 70052 

ভাঁষানুসারী নাঁম £ চন্্রকান্তি__মংস্কত; ছুধকলমী, জলকলমী-_বাঁংলা ; দুধিয়কলমী__ 

হিদ্দি, গুলচাদূনি__বোদ্ে ; নাগনামুক্তাই_-তাখিল ) গণ্ডিতিভাদ্বয়া, নাগরমুকর্তকাই-_ 
তেলেগু । 

জন্মস্থান £ _বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দমান জেলার বেড়ায় ও জঙ্গলেব 

কিনারায় সচবাচর দেখা যাঁষ। 

বর্ণনাঃ _লতানে কলমীজাতীয উদ্ভিদ । পত্র কলমমীশাঁকের মৃত, ফুল শ্বেতবর্ণ, গুর্পনল ৩ 
ইঞ্চি লদ্ঘা। পাপ্ডি শ্বেত ও সবুজের আঁভাবুক্ত । বীজকোঁষ ১ ইর্চি, গোলাকার 
ও ভিষ্বাকৃতি। বীজ ই ইঞ্চি, লহ্বা, মহ্ণ পীতবর্ণ এবং স্থম্ম লোমযুক্ত। 
ফুল রাত্রিতে গ্রস্কুটিত হয এবং স্্যোদয়ের একঘন্টা পবেই মুদ্দিত হয ও শুকাইতে 
থাকে, এইজন্য ইহাকে 7100710৩ বলে। 101 7২০:5174 সাহেব ইহাব 

দুইটি ড2105255 বর্ণনা করেছেন, একটাকে [,2৮6০9018. ০08-00% 2২০ ; অপরটি 

[£18170100 7২০%১ ১ চ1018 [041০8 কহে । শেযোক্তটার পত্রে কোন বিভাগ নাই 

[ £080017105 এর এগগণে বাংল! নাঁম পৃথক বল! বডই অসম্ভব । 13000 
সাহেব ইহাঁকে দ্ধধকলমী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং [,266501028 028720%. কে 

কলমীলতা বলিষাছেন। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময! 

ব্যবহার্য অংশ £_ বীজ। 

মূলগ্রন্থাংশের উষধার্থে ব্যবহার £_ ইহার বীজকোষ, বীজ, ফুল, পত্র, শিকড সর্পবিষ 
নিবারক (4১109116)1 ব্রাজীলদেশে ইহার বীজ সর্পবিষ নিবারণে বহুল পরিমাণে 
গ্রয়োগ করে। 

031955015 ৪--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ₹- 

গীছ এবং উহার অংশ- সর্পবিবেপ্রধুক্ত হয়। 

হ1£ 80৮ 01555 ৮252 ; হযেলাতে & 8৪5০, তন, 1০0, 015 6,659 9, 

স২৩৫- ছা, 9১ 1 197 7 0২০9, ঢু, ১492, ১ 8১ 052,798 ১ চাদ নত 

249, * 

৮০৯ 
৯০১ 



407. 08190002010 (028-202 0০] ( ভুধকলমী ) 

205--02৬07,৬ 70]009 74100, 

408. "51550145910. (বিঝঃগদ্ধি) 
ভাষানুসারী নাম £_বিষুগদ্ধি_সংস্কত; বিজুগন্ধি, বিধুকানদী-_বাংলা ; শঙ্গুষ্পী__হিন্দ 

শখভলি_-বোগ্ছে; বিষুকরতী-_তামিল, বিষুরকবান্তা__তেলেগু? বিষনাফানি__যাঁলয়, 
তাণ্তীকোদেবাহা-_সাম্তাল। 

জন্মস্থান £_ভাতের সকলম্থান ঘালেব সহিত জন্মে। ভাগীবখীর পশ্চিমতীরবর্তী তৃণময় 

স্থানে বহুপরিমাণে দেখা যাঁষ। 
বর্ণনা :__অনেক শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বন বর্ষজীবী গুন্ম। কাণ্ড বহু শখাবিশিষ্ট, ছোট 

ছোট ও কাঁ্ঠময। পত্র ছোট ও বড দুইগ্রকাঁর জন্মে । পাতার বৌট| ছোট, 8-১ 
ইঞ্চি লঙ্/ ডি্বাকতি, অগ্রভাগ যোটা। ফুল নীলবর্ণ কিছা শ্বতব্ণ। ডালের অন্তর্গত 
পাতার গোঁভা হইতে এক এবটি ফুল বাহিব হয। পুষ্পস্তবক £ ইঞ্চি ল্া। বীজাধার 
টক ইঞ্চি, ইহাতে ৪টি ঘর আছে, প্রত্যেক ঘরে একটি বীজ থাকে। বর্ষার শেষ হইতে 
শীত অবধি ফুল ও ফলের সময় । 

ব্যবহার্য অংশ £--পত্র, কাণ্ড ও শিকড। 
যুলগ্রন্থাংশের ওঁবধার্থে ব্যবহার বৈদিক সময় হইতে ইহা খতৃকর বলিয় খ্যাত 

৮০২ 



আছ্ছে। মুসলমানি হাঁফিমেরা বলেন যে, ইহ! মেবাঁবর্দক ও মন্তিষেব স্সিধতীকারিক 

(052০05)1 ইহা জিব ও দুগ্ধেব সহিত বাবহার করিলে জ্বর নাশ কবে ।এবং 

তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে মন্ত্রকের কেশ বদ্ধিত হয (]1065৫5)| ইহার 

পত্র, কা ও শিকড় উদরাময় নিবারক। ছোট চাঁগচের ২ চামচ রম দিবে 
২ বার ব্যবহার কৰিলে বক্ত আঁমাশয আবাম হয। ইহা বক্ত আমাশযের একটি 

অদ্ধিতীষ ওধধ (4১10915)1 সিংহলদেশে ইহু। জ্বরনাশক ও বলকাঁরক ওষধবপে 

ব্যব্ত হয। 
সাম্তালের| ইহার মূল বাকের অবিরাম শ্বরে ব্যবহার কবে (1৪. / 
08105011)। 

(10988:5 £--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £-- 

গীছ-তিজ্ত, বসান, ক্রিমিনাশক, ভ্বরদ্র এবং আঁমাঁশষে উপকারী । 
পাঁতা__মিগাবেট প্রস্তুত করিষ। ইহার ধূমপান কবিলে পুরাতন বন্দি, কামি ও 

হাপানী আরাম হয়। 
হ1৪.000560% 05 তত ও 6164 5 যেতে 20 সত, 0৭, 0060) 2, 

৮668 97 1806 [0 € 168. 

৫টি, 9 05220 5 2ি0যদ ঘা 00510558058 725) ঢাছা, হু. 

75249, 

408, ম0]ফ015 815101065 [%ায।, (বিকুগন্ধি) 
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033050090৭4 1২০০ 
409, 0 25152 0২০2) (আলোকল্তা ) 

ভাঁধানুসারী নাম £_অমরাবেল, আকাঁশবল্লী_-সংস্কৃত ; ন্বর্ণতা, অলোকলতা_ বাংল!) 

আকাশবেল-_হিন্দি; অমরবেপি_-মহাবাষ্ট্র; আকাঁশবেলি-_ কর্ণাট ; অমরবেল_ 
কোর্গন ; অমিল, নিলথারি-_পাঁঞাব ; সীতাম্মা-পগু-নলু- তেলেগু । 

খবল্ল্যাকাশবন্লী স্তাদস্পর্শ! ব্যোমবন্লিকা। 
আঁকাশনামপুর্বা দা বললীপর্য্যায়গা স্মুতা ॥ 
আকাশবন্লী কটুকা মধুরা পিত্তনাশিনী। 
ৃষ্তা রসায়নী বল্য! দিব্যৌবধিগরা ্মত। ॥ 
গ্রাহিণী পিচ্ছিল! তিজ্তা স্ৃপঠাগ্সি বলবর্থিনী। 

রাজনিঘণ্ট। গুড়ুচ্যাদিবর্গত। 
নামপর্যায় ₹_খবলী, আকাশবলী, অন্পর্শ, ব্োমবল্লিকা, আকাশনামপূর্্বা, ও বলীপর্বাধগা__ 

এইগ্রলি নাম। 
গুণপর্বায় 8_আকাশবলী কটু ও মধুর রস। পিতৃনাশক। গ্রাহী পিচ্ছিল, ভিক্তা , হন 

অগ্রিবলবনদ্ধক, বৃষ্ত, বসান, বলকারক, এবং শরেষ্ঠউধ বলিধ! পবিগণিত। 

জন্মন্ছাল ৪_বাংল! দেশের বহুস্থানে, গাছের উপবিভাগে জন্মে ৷ 

বর্ণনা £_পত্শৃন্ত জডানে লতা । শাখা নবম। গোলাকার ও হরিদ্ারণ, ফুল শ্বেতবর্ণ। ছোট 
বৌটায় থাকে। ফুল একস্থানে গুচ্ছবদ্ধ হয। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা হয। পাপ্ভি 
স্ট ইঞ্চি, পুষ্পস্তবক $উ ইঞ্চি, গোলাকাব, ফুলেব মস্তক বিস্তৃত। বীজকোষ মাংসল 
ও নবম। ফল শিবাঁধুক্ত, একস্থানে ১-৪টি হয, বৃস্ত ছোট | ফল থোকা খোকা ধরে। 

বীজ রুষ্বর্ণ। ইছাব বীজ মাটিতে পড়িয়া গাছ হয, কিন্তু পোষণ উপযোগী পদার্থ 
মাটী হইতে শোষক মূলদ্বারা বস গ্রহণ করে। গাছ বড হইলে উহার গোডা শু হইয়া 
যায় এবং আশ্রিত গাছের বুস টানিষা সমগ্র গাছটা আবুত কবিযা থাকে। ইহা 

সাধারণত: কুল, অশ্বথ গ্রভৃতি বছ গাছের উপব জন্মে । ইহার ফুল সৌগশ্বযুক্ত। ফুল 

ফেক্তয়ানী মার্ট মাসে, ফল এগ্রিল-মে মাসে হয | 
ব্যবহার্য অংশ বীজ ও সমগ্র গাছ। 

মুলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ইহার বীজ পেটফাপা নিবাবক। এই কারণে ইহা 
সিদ্ধ কবিয়া গেটের উপর প্রলেপ দিলে পেটফীপা কমিয। যায়। ইহার পিষ্ট বসের রক্ত 
পবিষ্ষার কবিবার শক্তি আছে। বাজারে যে 75905 নামক জোলাঁপ বিক্রয হয উহার 

সহিত এই গাছের বীজ মিশ্রিত থাঁকে (59৮8: )। 

শিদ্ধু ও পাঞ্জাবের ভাক্তরের! ইহাব বীজের সহিত সাসণপেবিলা মিঞ্রিত কবিয়1 সালদ! 
প্রস্তুত কবে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, যদ্দি কেছ ইহার শিকড দেখিতে পায় সে অতুল 
ধন সম্পত্তির অধিকারী, হয় এবং তাহাব অবৃশ্ হইবাঁব শক্তি সঞ্চয় হয অর্থাৎ তাহাকে 
কেহ দেখিতে পায় না, কিন্ত সে সকলকে দেখিতে পাঁধ (0:1515) | 
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ইহার শিকভ পিত্তগ্রকোপ জনিত বোগে ব্যবহার করে। ইহা একাটি বিবেচক উধধ। 

এই গাছের লতা বাটিযা পাচডাব উপর মলম করিধা ব্যবহাব করিলে পাঁচডা সাবিয়া 

যাঁয়। ইহা ব্যবহাব করিলে বছ দিনের স্থাধী জব আরাম হয় এবং যন্কৎ জনিত দৌব 

ও পিপাসা দুর হয (8০০৪9 52০৫90)। কোন স্থানে বাখা হইলে বা মচকাইযা 
যাইলে ইহার প্রলেপ দিলে ব্যথা সারির যায় 
09555006 2116005 140, (আকাশবেল ) নীমক গাছের বীজ সম্ভবতঃ এই 

বীজের স্থিত মিশ্রিত করিয়া বাঁজাবে বিক্রয হয়। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে উয গাছ 

বম্ূর্ণ ভিন্ন। উহা ],0007686 বর্গ ভূক্ত (এই পুস্তকের ৫১ নং গাছ শষ্য )। 

010955 ৫ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 8 

বীজ- উাবাথান নাশক, ক্রিষি নাখক ও রসাঘন। 

গাঁছ--বিরেচক। চুলকাঁনিতে বাহ প্রলেপ হিসাবে ব্যবত হ্য। বহুদিনেব 
পুরাতন স্তরে আত্যন্তবীণ প্রয়োগ করার বিধি আছে। 

গাঁছের দ্বরন-ক্ষত ধৌতকরণে ব্যবহৃত হয়। 
কাণ্ড--বক্কতের দোষে উপকারী 

18,700 ১ চ০৮, ঘা] ১৮150 ; [20127 & 3295, [00 7150. 21, ৮668 4. 

চট, 1. 225 51২02, চা, 1,446 7 0.১. 0723, চাচি, 243 

409, 09500 29555 2০5১, (আলোৌকলতা ) 

৮০৫ 
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410, ঢা. 0818001965 202, (ভামোঘ! ) 

ভাঁষানুসারী ন|ম $_-অমে।ঘা-বাংলা, কাঁবি_ পাঁমতাল, উনাম্কোডি_-তামিল , 
পুট্রাপালাটিগে--তেলেগড ; ইরিম্পিয়াটালি-মালব। 

জন্মস্থান £_ ছোটনাগপুব, উডিস্তাঃ বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুব | 
বর্ণনা! $--৩*-৪* ফুট উচ্চ বিশাল লতা | ছাল ধৃদরবর্ণ, কাষ্ঠ নবম, ছিত্রবুক্ত শাখাগুলি বন্ত। 

পত্র ২-৫ ইঞ্চি, ডিদ্বাকৃতি, লম্ব।, অগ্রভাগ বক্র এবং হুম্ম লোমবুক্ত | শির] ৫-৭ জেড, 

বৌটা ও ইঞ্চি ল্!। ফুল গীতের আভাঘুক্ত গেতবর্ণ, মাঁথাটি বিভ্তৃত। বহির্ধাম লালের 
আঁভাষুক্ত ধৃসরবর্ণ লোগে আবৃত। পু্স্তবক উ ইঞ্চি। ফলেব ব্যাস ই ইঞ্চি, 
পাকিলে রুষবর্ণ হয়, ফলে ৫টি শির আছে । যে-জুন মাসে দুল হুয়। ফল পাকিভে 
এক বসব লাগে। 

ব্যবহার্ধ্য অংশ $-ছাল। 
মূনগ্রচ্ছথাংশের ওধার্থে ব্যবহার ১__ছোটনাগপুবের লোকে হার ছাল কলেধাম ব্যবহাঁ 

করে। 

0109515 :--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়। 

ছাঁল ৫--কলেবায় ব্যবহৃত হুয। 

[716 ৮0181 ৫ 358) [06711600156 654 & 

২০1 209 ৭ হত 180 3 1০90,১ চা] 15855 90 5125 724 
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0205-90-40 1100, 

পু, ৪. চা [400 (গুড়কামাই) 

ভীঁষানুসারী নাম £₹_কাকমাচী--সংস্কৃত, গুডকামাই, কহিম্তাশীক--বাঁংলা ; মকোয়, 

কবৈয়াঁ হিন্দী; লঘুকাবন্্ট -কামোনি__ মহারাষ্ট্র; পীলুডী--গুজরাট ; কাবহকাকো! 
কর্্ট , এলবুস্সীলব--আবব ; কলুকেয়েিষ--সিংভূম ; মাকো-_বোদ্ে ; মাকো_ 

-পীঞাব£ ম্নী-ডাকালি--তাঁমিল ; কামাধি- তেলেগু । 

কাঁকগাচী ধ্ৰাস্বমীচী বারসহ চ বাঁয়মী। 
বতিক্তা বুল! কট ফল চ রসায়নী ॥ 
গুচ্ছফল। কাকমাত। স্বাদুপাঁকা চ সুন্দরী । 
বরা চন্দ্রাবিণী চৈব মওসাঁষী কুষ্ঠনা্ণনী | 
ভিক্তিক! বছুতিজ্া চ নান্বামষ্টাদশ '্মৃতাঃ ॥ 
কাকমাচী কটুস্তিক্তা রসৌফা কফনাশনী। 
খুলার্পঃশোথদৌষী কুষ্ঠকগুভিহারিণী। 5৭ 

সবরদা শু্রদা চৈব চক্ষুষ্য! চ রসাঁয়নী ॥ 
রাঁজনিঘণ্টঃ1 শতাহ্বাদিবর্গঃ। 

নামপর্য্যায় ₹_কাকমাচী, ধ্বাজ্থমাচী, বাষসাহ্বা, বাষসী, সর্বতিত্তা, বহফলা। কট ফলা, 
বসায়নী, গুচ্ছফলা, কাক্মাতা, শ্বাদুপাকা, সুন্দবী, বরা, চ্দ্রাবিলী, মৎসাঙ্গী, বুষ্ঠনাশনী, 
ভিজ্তিকা, বহুতিজ্র-_এই আঠারটি নাম। 

গুণপর্য্যায় $-কাকমাচী__কটুতিক্তরস, উফবীরধ্, কফনাশক। শৃল, অর্শ, ও শোথদৌষ- 
নাশক, কুষ্ঠ ও কণ্নাশক। কট্বরেব, উৎকঠসাধক, শু্রবর্ধক, চক্কুরগক্ষে ছিতকর এবং 
বসায়ন। 

জগ্থস্থান £- বদদেশের সর্বত্র, ছাঁঘাময শ্বানে, জঙ্গলেব ধারে ও পতিত জমিতে জন্মে । 

বর্ণন! £--বছ্বর্ষজীবী গুল্মজাতিয উদ্ভিদ। ইহা অপব গাছে জঙাইয়া উঠে, শাখাগুলি বক্র! 
পত্র ২-৩ ইঞ্চি লঙ্বা এবং ১২ ইঞ্চি বিভুৃত, ডিহবারূতি, পাতার বিনারা স্থানে স্থানে বসা, 
মাথা মোটা, পর্রবৃন্ঠ ই ইঞ্চি ল্বা। ফুলেব বৌঁঠা & ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড &₹$ ইঞ্চি লগা, 
ইহাতে ৫-৮টি ফুল হয। বহ্রধাস ট ইঞ্চি লঙ্কা, ইহাতে ৫টি দাত থাকে, কোমল 
লোমবুক্ত। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ, লঙ্কাফুলেব মত বখন বেগুনে হয়! ফল বৃহ্তী 
তুল্য। ফলের ব্যাস ষ ইঞ্চি, কৃষ্ণ, কখন বা লাল ও হবিদ্রার্ণ হয়, মক্ণ, গোলাকার 
ও উজ্জ্ল। বীজ গীতবর্ণ, অতিশয় হুর অপক অবস্থায় ফলের গাঁয়ে শ্রেভ্বর্ণ ডোরা 
থাকে। পক ফল বেগুনে ধংযের | বর্ধাধ ফুল ও মাঁঘ-ফান্তুন ফল হয়। পাকা ফল 
ছেলেরা খাব । ইহা! হইতে বেশ কালী প্রস্ত হয়। 

ব্যব্হার্য্য অংশ ₹--সমগ্র গাছ, কল ও পত্র 

বৈদ্কে কাঁকা মাচীর ব্যবহার । 
চরকঃ(১) কুষ্ঠে কাকমাচী--বাকমাটীপত্র কৰেব প্রলেপ কুষ্ঠে হিতকর (চি: ৭ অঃ)। 

(২) বিদর্পে কাকমাচী-কিঞিৎ স্বতযোগে কাঁকমাটীপত্রের প্রলেপ বিদর্পে গরশতয 
৮০৭ 



(চিঃ ১১ অঃ)। (৩) শোঁথে কাকমাচী-_শাকার্থী শোথর্বোগীকে, কাঁকমাচীর শাক 
সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে (চিঃ ১৭ অঃ) উল্রন্তন্তে কাকমাচী-_কাকমাচী শাক তিল- 
তৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া, বিনা লবণে উরস্তন্ত রোগীকে দেবন করিতে দিবে 

(চি: ২৭ অঃ)। 

সুশ্রুত £- সুষিকাবিষে 9 ও কাঁকমাচীর স্বরসে পক দ্বৃত, মৃষিকবিষে 
হিতকব (কঃ ৬ অঃ) 

চক্রদত্ত :_পিল্লে জে এ বন্তাবৃত কবিষা ত্বাভ্যক্ত দি ধৃম গ্রহ্ণ 
কৰিলে “পিল্লনাঁম* নেত্র বোগ ( ব্লেদবুক্ত নেত্রবোগ ) প্রশমিত হয় ( নেত্রবোগ চিঃ )। 

মূল গ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার 2-_আম্্বেদ মতে ইহাঁব ফল বলকাবক ও মৃত্রকর 
সর্বাগীন শোঁথে ও হ্ৃংপিগ্ডেব বোঁগ নিবারণে ইহ ব্যবহৃত হয (0. 0. 109৮6)। 
বঙ্গদেশে ইহার ফল জরনাশক, চক্ষুরোগ, উদবাময় ও জলাতক্ক রোগে ব্যবহত হয় (" 

বি, 01011560065 )। 

যক্তগ্রদেশে ইহাব বস অর্শ ও রক্তআমাশয়ে ব্যবহৃত হয়। শ্লীহাবৃদ্ধি হইলে ৬-৮ 
আউন্স পবিমাণ রস ব্যবহৃত হয়, ইহ! একটি সংশোধক ওউধধ (1057000)। ইহার 

রস বিরোঁচক, সর্দি নিবাঁরক এবং মৃত্রকব (1050100.)। 
ইহার সরবৎ সদ্দি নিবাবক ও ঘর্মকর | ইার সবব্ৎ একটি স্রিগ্কর পাঁনীয়। 
চীনদেশের লোকেবা। ইহাব পাতার বস মৃত্রাশয়ের প্রদাহে, যৃত্যত্্েব রোগে ও 
গণোরিয়াতে ব্যবহার করে (1317070791:105 )। 

ইহার পাতার কাথ ও অরিষ্ট এক ড্রাম পরিমাঁণ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে যাঁবতীয 
শোথ আরাম হয় (10009091500 )1 

ইহা মৃত্রকব ও ধারক, পাতাঁর বস বালকদিগের মুখের ঘায়েব একটি প্রধান ওষধ 
(1057509015 10170177, 110.) 1 

ইহার রস ৪-৬ আউন্স পরিমাণ পুরাতন যকতবৃদ্ধি বোগেব একটি উৎকৃষ্ট উধধ | রস 

মাটির পাত্রে গরম কব! উচিত। বূস ঈষৎ লালবর্ণ ও ধৃসরবর্ণ হইলে ছীকিয়া প্রাতঃ- 

কালে খাইতে হয়। পুরাতন চর্রোগে ১-২ আউন্স পরিমাণ বম অতিশয় হিতকর। 
সর্বাহ্গীন শোথে ইহা! ব্যবহার করিয়া! বেশ ফল পাওয়া যাঁষ। ইহা বেদনা নিবারক, 
আক্রান্ত স্থানে অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। 

কাকমাঁচীয় পভ! ঘ্বতে ভাজিয়! ফোঁডায় দিলে উহা! কমিয়া যায (চবক )। 
[0০ 826০7 8০ বলেন, তিনি কাঁকমাচীব ফল খাইযা ৬টি শিশুকে মৃত্যুমুখে 

পতিত হইতে দেখিয়াছেন (7018৮ ৮:০৫০০:)। 
কাকৃমাচীর পাত] গরম করিয়া অও্ডকোষে বীধিয়া দিলে একশিবার ফুলা ও বেদনা 

আবাম হয়। ইহাঁর ফল ও ফুলের স্কাথ ক্ষষবোগে ও সদ্দিব পক্ষে হিতকব- মাত্রা 
১-২ আউন্স। কাকমাচীৰ কৃষবর্ণ ফল, পত্র ও নরম ভ'ট।| মূত্রকর1 ইহা বাত ও 
গেঁটেবাতে পুলুটিদ্ রূপে ব্যবহৃত হয়| পাতার ককাথ ৯২ ড্রাম মাত্রীয় ব্যবহার করিলে 

৮০৮ 



শৌথ, চর্যরোগ, অর্শ, গণোরিয়া গ্রাণহিক শৌখ এবং পুরাতন প্রীহা ও বরৎবু্ি 

আরাম হয়। ইহাতে ভোবমি হয, তড়কা, মাথাধরা, আলতা, অতিশয় পিপাসা, 

গেটবেদনা গ্রভৃতি হয়। 

01995 2 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 

ফল £--জর, উদরাময, চক্ষুরোগ, জ্লাতহ্ব রোগে উপকারী । 

গাঁছেরম্বরম £--বিরেওক, প্রজীবকারক, রসাধন, পুরাতন যকত বৃদ্ধিতে উপকারী । বুক্তনিঠিবন, 

অশ, আমাশয়ে উপকারী । 

ছোট চারাগাছ ₹-চর্দরোগ এবং যে চ্মরোগে গায়ে লালবর্ণ চাকা চাকা! হয় তাহাতে 
। উপকারী। 

পাতার কাথ £--গ্রজাবকারক, বিবেচক - 

মন্তব্য ২-বাগ ভটের সু: ১৫শ অধ্যায়োক্ত ুরসাদিগণের টাকায় “অরুণ লিখিয়াছেন__ 
“কাকমাচী গুডফলা”। কাঁকমাচীব ফল পাঁকিলে বক্তাভ হয়। মটরের মত ফল 

হয়। বীজ খুব ছোট। ফুন সাদা, মধ্যের পরাগ হল্দে ও খুব ছোট। 
[1৫--2152506, 72006 11815 ৮:23) ভা 10 69427 হযেছে £ 

8850, 100. 1150. 015 6 670, 

2৪ নও], 2295 2085 মা 1, 5657 8:0০ 2745) ভার 252, 

3135 80505 নু, নত 247, 

411. 801আাতে তে 0200, (গুড়কাযাইি) 
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412, 9. 26108 [এ (রামবেগুণ ) 

ভাবাদুসারী নাম :- গর্ভদাঁ-সংস্কত; রামবেগুণ-বাংলা; আনাইচুণ্ডাই-_তামিল। 

মূুশাকা_ তেলেগু; আনাটচুণ্টা--মালঘ। 

জন্মস্থান :__দক্ষিণ ভারতের পার্বশীয় প্র.দশ, আসাম, টেনাসবিম, মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, 
ছুগল', হাওডা জেলরি পতিত জমিতে স্থ'নে স্থানে দেখ যায় । 

বর্ণন| 8-ছোট গুজজাভীয গাছ, ভ'টায় কীটা অ ছে, ২-৪ ফুট উচ্চ। পত্র ৬৮ ইঞ্চ, ঘন 

ও শক্ত লো,যুক্ত। গাতার ডখটায় সোজা ও হৃচাল ২ ইঞ্চি লঙ্গা কাট। আছে। পন্ 

ত্রিকোণাকৃতি ও খত্তিত। প্রতেক খণ্ডিত অংশ ১ ইঞ্চি গভীর | ফুল বড, শ্বেত 

১৪ইক্ি। ফল পীতবর্ণ, গে'লাকার, ব্যাস ১-১২ ই &, সথচীবৎ, লোমাবৃত। বীজ 
টইঞ্ছি, প্রা মহ্ছণ। শীতকালে ফুল ও ফন হয়। 

ব্যবহার্য অশ $-ফল। 
মূলগ্রন্থাংণের ওঁষধার্থে ব্যবহার $_ইহার ফল দেশীয় বৈদ্যর| উষধে ব্যবহার কবেন 

(510 । 

0319592-5 _-নংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ৪-- 

মূল ও ফল £-_বটিকাবীর গুণ্বে ন্যয় সমগণ সম্পন্ন। 
ঢ18.-৮/18106 1০5 01999 ১ াহাএয &0 385০১ [70 160. 2156 674. 
এ 15, 2337 1980৭ দুনুত। 2515271. 5 305 8) 246 ) চান, নদ 

412, 9012থএতে 0 [ঝতেহ,। (রামবেগ্ুণ ) 
পে 



413, 5. 2251008506 140, (বেগুণ) 

ভাঁষানুমারী নাম £ৃম্তাক, বার্ভাকু-_সংস্কত; বেগুণ_বাংল|? বহগ্রণ, ভন্টা, ভটা_- 

হিন্দি; বাংগে__ মহারাষ্ট্র; বিংগণা, রিংগনী_-গুজবাট ; বদনে _কর্ণাট ; বংকারা 

ভদ্-ত্রইবি_বদু-_তেলেগু) কুখিবেকই-তামিল ; বাইগুণ--উৎকল ; বাদংগান_- 

ফরাসী ' বাদ'জান-_-আবরব। 

ৃন্তাকং রী তু বার্তাকুর্ভণ্টাকী ভান্টিকাপি চ 
বন্তাকং স্থাছু তীক্ষোষ্ঝং কটুপাঁকমপিস্তলম্ ॥ 
জবরবাঁতবলা্রং দীপনং শুক্রলং লঘু । 
তদ্বালং কছশিত্তং ৃদ্ধং পিনতকরংগুরু ॥ 

বৃন্তাকং পিন্তনং কিঞিদজার পরিগাচিতম্। 
কফ মেনোই নিনামরমত্যর্থ লঘু দীপনম্। 
তদেব হি গুরু ক্সিগ্ঈং লঃতনং লবগান্থিতম্ ॥ 
অপরং শ্বেতবৃত্তাকং কৃকুটাগুদমং ভবেৎু। 
তদর্ঃন্থ বিশেষেণ হিতং হান পুবর্বতিঃ | 

ভাঁবপ্রকাশঃ। শাঁকবর্থ 81 

নামপর্বায় £-ৃস্তাক, বার্তাকু, ভট্টাকী ও ভার্টিকা এইগুলি নাম। বরাক শব রী লে 
বর্তে। 

গুপর্যায় 8-_বেধন স্বাদ, তীক্ষোবীধ্য, কটুপাক, অপিত্তন (ঈধং পিত্তকর)। জ্বর, বাতি 
কফনাশক | অগ্নধদীপক, তক্রবর্ধ* ও লঘু। কচি বেতা--ককপিবসাশক | পাকা বেপ্চণ 
পিহ্বকর ও গুরু। অঙ্গারানিশাচিত বেু1_-কিকিৎ পিশ্তকর, কফ, মেদ, বাধু ও আম 

নাশ, লঘুপাক ও অগ্রন্দীপক| কিন্তু উহাতে তৈল ও লব1 সংযুক্ত করিয়! 
খাইলে উহ স্গিষ্ঠ ও গুরুণাঁক হইয়া যা়। কুট ডি সদৃশ এক প্রকার শ্বত বেগুণ 
আহে। উহী। লাধাবণ বেড] অপেক্ষা হীনগ্ুণ সম্পন্ন। কিন্তু অর্ণরে গে বিশেষ 
উপকাগী। 

জদ্মান্থান £--ভারতের সর্ববর চাষ হয। বঙ্গদেশের উচ্চ জহিতে ও বাগানে চাষ করে । 

বর্ণন! ১--কীটাযুকত বর্ষজীবী ব দ্ববরষজীবী উত্তদ$ ২-৪ ফুট উন্চ। পাতার ডালে কটা 
আছে। বখন কখন কীট, হয় নাঁ, পত্র ৩-৬ ইঞ্চ দীর্ঘ। ভিম্বাক্কতি; পত্র কয়েকটি 
ভাগে বিভক্ত। পণমের গ্যায নরম। পত্রের বৃস্ত ১ ইঞ্চি ল্গা। ফুল ন'লাভ বেগুনে, 
এক একটি কখন বা গাশাশাশি ২-৩টি হয। জোড1 জোডা ফুলের মধ্যে একটি 
পুংগুষ্প ও একটি ভ্রীপুত্প থাকে? পুপু পপর বৌটি। ছোট । -ফল -১-৯ ইক, সুক্ 
লোমঘুক্ত ; ঘল কখন শ্বেতবর্ণ, কখন বেগুনে, কখন বা বুক্তিমাকাঁর ধারুণু করে আর 
এক প্রকার বেগুণ আছে উঠাকে কুলিবেগুন বলে, উহার ল্যাটিন নাম 9. ৪5৫018- 
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৪ [09517 এই গাছ বেগুণ গাছের ন্ঠীঘ, ফল লঙ্থা লঞ্থা ও খেলো থেলে। ইয়। 
বেগুণের আর একটি জাতি (৬) আছে । উহাকে ৪1105219203 0,115 747) 

বলে, ইছার বাণল| নাম শ্বেত বৃহতী। ইহা বনঞ্রল ও অকর্ধিত ভূমিতে জন্যে । গুণ 

বেগুণের গ্যায়। সারা বখসরই বেগুণেরু ফুল ও ফল হয়। 

ব্যবহার্য অংশ $- পত্র, ফল ও বীজ। 

বৈদ্তকে বেগুণের ব্যবহার। 

চরকঃ--(১) কাদে বার্তাচুর রুস মধুব নত দেবন করিলে কফগ্রকাশ বিনাশ পাধ (চিঃ ২২ 

অ)। (২) জর্ব্ববিষে বার্তাকুশীক-_বিষার্তের পক্ষে বেগ্তণের পত্রশাক হিতকব (টি: 
২৫ অঃ)। 

চক্রদতত :--(১) -জরে বার্তাকু-পল্তা ও বেগুন ভব রোগীব পথ্য (জ্বর--টি:)। (২) 

আর্শে বার্তাকু_ঘোবালতাব ঘথাবিধি ক্ষারোদক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বা্তাকু সি 
করিয়া, সেই বার্তাক্ গব্যদ্বতে ভাজিধা! গুডের সহিত তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ভোজন 
করিয়া তক্রপাঁন করিলে দাত দিনের মধ্যে অতিবুদ্ধ প্রাপ্ত সহজ অর্ণও বিনাশ পায় 

ঘের্শ-চি)। (৩) গৃথ্রপীভে বার্তাকু_বেগুন সিদ্ধ করিঘা বিশুদ্ধ এরও তৈলে 
ভাজিয়৷ সেবন করিলে গৃধদীশী ডিত ধোগী স্ুস্থব গতি শক্তি লাভ করে (বাঁতব্যাধি 

চি:)। (৪) ক্রিমিকর্ণে বার্তাকু_কর্ণে দ্রিমি জন্মিলে বাত্র্ণকু দগ্ধ করিয়া সেই 
ধৃম কর্ণে প্রদান করিবে । (কর্ণ রোগ-_চি:)। 

যেন ঃ_জধরোগীর নিদ্রানাভার্থে বার্তাকু-চিতভুক্ত জ্বরের অবসানে রোগীর হুনিদা 
না হইলে, তাহাকে পূর্ববদিন সদ্ধযাকালে জলে সিদ্ধ বাত্তণকু পরদিন গ্রাতে মধুর 

সহিত ভোজন করাইবে (জর-_চি:)। 

ঘুনগ্রন্থাংশের ওঘার্থে ব্যবহার £--ইহার বাঁজ উত্তেজক, পত্রের মাদকতা শক্তি আছে 
(8040592) | ইহার বীঙ্জ অজীর্নকর ও কোষ্ঠবন্ধতা আনযন করে । 
বেওণ পাতা দর্পবিষে হিতকর | বেগ্ুণের রস মধুর সহিত সেবন করিলে সপ্দিজনিত 
শ্বাস আরাম হয়। 

0310852:5 :-_ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ২ 
পাঁতা-নিক্াকারক। 
বীজ £-_উত্তেজক। 

01677100650) 06, 11515 2, 6, 37 & হত, 624 5 1296, [১ ৮166. 

০: ঢু উস 2357 2০০ সানুত 5566; 8 05117 746, ঢায 

রদ 248. 
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419, 90120) 10610775036 151, (বেগুগ ) 

9, 90:801101756 টি), 2 

14, 5. এরে080080580 5৫55. & ভা ০০৫], (কন্টিকারী ) 

ভাঘানুসাঁবীনাম ৫_ব্যাত্রী, নিদিদ্বিকা__সংস্কৃত) কর্টিকারী-_বাংলা ; কণ্টেলি, কটেরী-_ 
হিন্দি; কুনা, রেবটীগুলন্বঃ চাল্লাদু্াও-তেলেগ ; কগুনগার্রিরি_-তাঁমিল; 
কন্টমাবিষ_উত্কল; রিঙ্গনী, ভূইরিঙরনী-_মহারাষ্ট্র; বেহীভোরিঙ্নী--গু্রাটি ; 
নে্গুল,-_কর্ণাট। 

বণ্টকারী কণ্টবেনী ছু.স্পর্ণ। ঢুষ্পৃধর্ষিণা। 
ক্ষুদ্র ব্যাত্রী নিনিগ্ধা চ ধাবিনী কুদ্রকণ্টিকা ॥ 
বকণ্টা ক্ুদ্রকন্টা ভ্রেরা দুদ্রকলা চ দা। 
ক'টারিকা চিত্রফলা স্যাচ্চতুদশিনংভ্ঞকা ॥ 
কণ্টকারীকট-ব| চ দীপনী শ্বানকাদভিগ। 

প্র্তিষ্যায়ান্তিদৌষন্্রী কফবাতজ্রার্তিসুৎ | 

রাজনিঘণ্ট:। শতাহর। দিবি । 

চিত 



নমপর্যায় ঃ_কণ্টকাবী, কন্টকিনী, ছুঃকপর্ণা, ছৃপ্রধর্ধণী, দু ব্যাস, নিিষ্কা, ধাবিনী, 
পর কর্টিকা, বহকণ্টা,স্ু্রকটা। স্ুদূফলা, কটরিকা চিত্রফল।-_এই চোটি নাম! 

গুণপর্ষায় ই__কণ্টকাবী--কটুবস,উদ্কবীর্য, অগ্বাদ্দীপক শ্বাস এবং কাদ নাঁণক। প্রতিশ্থায় 

নাখক কফ, বাধু ও জব নাণক। 

জন্মস্থান £--খাসাম,দ।গ্িবাত্য, গাঞধাব, বদদেশ ; ছগলী, হাওডা ও বদ্ধযান জেলার নদীর , 

ধারে বানুকাগয় স্থানে প্রচুব জন্মে। বিশেষতঃ বদ্ধম!ন জেলার শাদীপুব কনবপুর, 

পারাধো, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে দামোদর নদীর বালিতে বহুপরিমাণে গাছ জন্মে । 

বর্ণনাঃ কটকমব গুন, ম।টিতে ওটাইয়। বৃদ্ধ গাষ। ড'ট। ১-৪ ফুট লঙ্গ| উজ্জল সবুজবর্ণ। 

পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাক্লতি, গত্রের শ্থ'নে স্থানে অ্পষ্ট, সঙ্গ 

লে'মযুক্ত, কাটা তক্ষ, ২ ইঞ্চি, সরল। পুষ্পনণ্ড শাখ। প্রশাখা বিশিষ্ট, ফুল নীলবর্ণ। 

বহিরবাম ₹ ইচি। ফল গীতবর্ণ, কিবা গ্েতেব আভাযুক্ত সবুজবর্ণ, ফলের ব্যাস ২ 
ইঞ্চি, বর্ত,লাকার, ফলেব গায়ে শ্রেতবর্ণ দাগ আঁছে। ফল গকিলে পীঁতবর্ণ হয়। 
কর্টিকারী শীতে কুষ্চিত এবং গ্র ্রকাঁলে ঘল ও ফুলে শোভিত হয় এবং বর্ধায় বিনষ্ট হয়। 
আঁর এক জ।তীয ঝর্টিকারী আছে, উহার গাছ ও ফুল শ্বেতবর্ণ। এই কর্টিকারী প্রায় 
বক্র করা যায না।, 

ব্যবহার্য অংশ £_মূল, সমগ্র উদ্ভিদ ফুল ও কল। ক্কাথ_৫-১* তোল) বম--১-২ 
তোল কৰ-৪-৮ আনা । 

বৈদ্তকে কণ্টকারীর ব্যবহাঁর। 

চরক $-(১) বাতোস্বণ অর্শে কটকারী-_উঘধ সেবনের কিঞিৎ পরে যাহা সেবন কর। 

যাঁদ, তাহাকে অন্্প'ন বলে। বাধু প্রধান অর্ণরোগীর বাধু সরল করিবার ,এবং 
কোষ্ঠ পরিষ্কার রাঁখিবাব জন্য কটকারীর কাথ অন্থপেয় (চি ৯ অঃ)। (২) মদাত্যয়ের 

পিপায়ার বন্টকারী-_মদাত্যর্নের পিপাসায় বডগ্পণভাষাহুমারে গ্রস্তত বর্টিকারীর 
জল পান করিতে দিবে (টিঃ ১২ অঃ)| (৩) কাদে কণ্টকারকুতযুষ-যচঙগপরি- 
ভাষা্দারে প্রস্তুত কণ্টকারীর জলে মুগ কলায়ের যুধ পাক করিবে। হরিপ্রা এবং 

আল্লান্ষাদ জন্মে এতাবং মাত্র আমলকীর বস, উহাতে মিশ্রিত করিয়। সেবন কবিবে। 

ইহ! কাঁমরোগে হিতকর (চিঃ ২২ অঃ)। (৪) অশ্মারীতে কটকারী__বৃহতী ও 
কণ্টকারীর মৃত্বক্ অনম্ন দির সহিত পেষণ করিয়া, সাভটন পান করিলে, অশসী চূর্ণ 
হইয়া! খায় (চিঃ ২৬ অঃ) 

সুত্রুত :--0১) অলসে ( পাঁকুইয়ে ) কণ্টকারী-_কন্টকাঁরীর চর্তুগুণ বসে পর্ক, সার্ধপ 
তৈল সেচন করিলে পাকুই প্রশমিত হয় (চিঃ২* অঃ )। (২) বাতাভিষন্দরোগে 
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কটকারী--বাতজ অভিয্ন্দন্বোগে ( চোখওঠা) কন্টকারর মূল ছাগীঘুষ্ধে সিদ্ধ 

করিয়া ঈষদুণ থাকিতে এ ছুষ্ধ চক্ষুতে মেচন করিবে ( উঃ ৯'অঃ)। (৩) শকুনীগ্রহ 

গ্রৃতিষেধার্থ কটকাবী-_শকুনীগ্রহ গ্রতিষেধার্থ শিশুকে কণ্টকারী মূল ঘারণ 
করাইবে (উ£৩ৎ অঃ) (8) শ্বাসে কণ্টকারী_-বণ্টকারীর ক্ষ আমলকী 

প্রমীণ, তাদর্মপরিমিত হিছু সহ মধু বৌগে সেবন কবিলে, প্রবলশ্বীম তিনগিনে 

প্রশমিত হয় (উঃ ৫১ অঃ)। (৫) কাদে কণ্টকাঁপী_ছিগুণ বণ্টকারীর রসে 

বিপক দ্বৃত পান করিলে, কাস, স্বরভেদাদি প্রশমিত হয় (উঃ ৫২ অঃ)। (৬) মুত্র- 

দোষহরণে কণ্টকাবী__কণ্টকাবীর স্বরদ কিংবা কক সেবন করিলে মৃত্রেদোষ 

(কু্ৃত্াদ) নিবৃত্তি গায় (উঃ ৫৮ অঃ)। 

চত্রদত্ত (১) কামে কট্টিকারী; কণ্টকারীব ক্কাথে পিঞুল চূর্ণ মিশ্রিত করিষ। পান 

করিবে। ইহা সব্বপ্রকার কাস নাশক (কান চিঃ)। (২) মৃত্রন্চ্ছে, বণ্টকাবী__ 
কণ্টকারীর বস মধু সহ পান করিলে মৃতরকচ্ছরোগ বিনষ্ট হয় (মূত্র চিঃ)। 

(৩ মুত্রীঘাতে কণ্টকারী_কণ্টকাবীয রম বন্ত্রপৃত করিষ্বা পান কৰিলে, মৃত্রবোধ 
প্রশমিত হইয়া থাকে (মৃত্াঘাত চিঃ )| মৃত্ররচ্ছে অতীব যন্ত্রণার সন্ছিত অল মাত্রাষ 
বাবস্ার মৃত্রনির্গম হয়। মৃত্রধাতে এবেবারে এন্রাব হয না। কণ্টকারী মূত্রবাঁরণী 

বলিয়া উভয রোগেই প্রযোজ্য । 

ব্গফেন ৫--শিশুরকাঁসে বণ্টক বীফুল--বণ্টকারী ফুলের কেশর চূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহন 
করাইলে, শিশুর পুবাতন কাস বিনষ্ট হয (ঘাঁলবোগাধিকাব ) 

মূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার :_বণ্টকারীয় হূল হিং ও সৈদ্ববলবণের সহিত ব্যবহারে 
আন্দেপজ'ন্ত কাঁম আরাম হয় (7100. 10০৮, 7160. )। 

ইহার শিকড জর ও সদ্দিজনিত জব প্রযুক্ত হয়| ইহাব ডাটা ও ফল ভিক্ত, 
ইহা পেটফাপা নিবাবক ও হস্ত পদেব ভ্বালী নিবাবক | বণ্টকাব:ব দগ্ধ বীজের 
ধূম দাত বেদনার একটি চমৎকার ও (61905. 00. )। 

বণ্টকারীর টাটকারণ ২ তোলা, অনন্ত মূলের রস ২ তোলা, ঘোলের সহিত একত্র 

ব্যবহাব বরিলে গুভ্রাব হয। মূল আদা ও চিরতার সহিত ফ্াথ কবিধা খাইলে জর 
আবাম হয়। 

কণ্টকারী শোথরোগে মৃত্রকব উধধরূপে ব্যবহত হয় (10571000 12. 559 )। পাতার 

প্রলেপ দিলে বাতের কন্কনাঁনি আরাম হয। 

কণ্টকাঁরী সা্সিপাতজবে হিতকর, ইচা সেবন করিলে কষঠম্বর বদ্ধিত হয় এবং বাত ও 

স্বরে হিতকর। ক্রিমি প্রক্ষপ্ত দীতের শূলে ইহাব ধৃম গ্রশন্ত। 
ইহ" মৃত্রকব এবং পুরাতন সামান্য জরে, শোথে কিছ কর্বাীন শোথে অমোঘ উযধ। 
-দীহা ও যরৎ বৃদ্ধি প্রচণ্ড হইয়া যখন শরীরের বল একেবারে কামিয়া! যায় তখন ইহা 
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ব্যবহায় করিলে বিশেষ ঘল পওয়া যাঁয়। ইহা বক্ত আঁমাঁশয়ে এবং সর্বাদীন শোধে 

কুরচির সহিত ব্যবহারে ফল পাওয়! যায় (867881 1015067. 1878 )। 

শ্বেক্টকারী গর্ভদোষ নাশক, ইছার ক্ষাথ পাঁন করিলে বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্রবতী হয় 

(ভাবপ্রকশি )। 

কণ্টকারির বীজ অগক ফোঁভার প্রলেপ দিলে উহু। ফাঁটিযা পু'জ নিগ্ত হইয়া ঘায় 
(য় ০); 

কণ্টকাঁবী বাধু নাশক ও কফ নিঃসাবক। ইহা সদ্দি ঘটিত জ্বর. আগ্ান, পাশ্বশূল, 

ত্র, অশ্মবী ও শোথে হিতকব। 

10595:5 : সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় £-_ 

মূল £- শ্লে্ধ। নিঃারক, কাস, শ্বাস, জ্বর, বুবের বেদনায উপকারী। গুঁড়া করিয়া 
মগ্যের সহিত ব্যবহারে বমি বন্ধ করে। 

ফলের রদ ₹_গলাব ঘাষে উপকান্ী। 

গুড়ি, ফুল ও ফল £_তিজ, উদরাধান নাশক। জলপূর্ণ যো সহ পায়ের 

স্বান্সায় বিশেষ উপকারী । 
গ্লাছ £- ওআাবকাবক, শোথে উপকারী। 
গ্বীছেরকন্ধ :__গণোরিয়ায উপকারী 
পাত £-যে কোন স্থানের যষণায় উপকারী । পাতাব «স গোলমরিচের সহিতব্যবহারে 

বাত আরাম হয়। 

ফুল ও ফুলের কুঁড়ি :-_লবণ জলেব সহিত ব/বহারে চক্র জলপডা আরাম হয়। 

মন্তব্য £_চরক কগ্য, হিকানিগ্রহণ, কাসহর, শোথহর, শীতপ্রশমন, ও অঙমদ্ধ প্রশমন বর্গে 

কণ্টকাবী পাঠ করিয়াছেন (তু ৪অঃ)। যাহা সেবন করিলে কঠম্বর বদ্ধিত হয এবং 
যাহা কের হিতকর তাছাকে কঠ্য বলে। অতএব স্বরভেদে কণ্টকারী গ্রযোজ্য। 
কণটকাবী শীত প্রশমন বলিয়। সঙ্গিপাতদ্বরে হিতকর, অঙগমর্দ” গ্রণমন হেতু কণ্টকারী 
বাতে ও জরে গ্রযৌগ কর! হয়। জুশ্রত বৃহত্যাদিবর্গে কণ্টকাবী পাঠ করিয়াছেন 

(সঃ ৩৮ অঃ)। শ্বেতকণ্টবারীকে ভাব্প্রকাশকার 'গর্ভকারিণী” বলিয়াছেন। 

স্থতরাং ইহ। বন্ধ্যত্ব দোষ নিবারণার্থ সেব্য। 

হ15.-1806, 1০5 051401 51505 102 ইহা 25 6932 2 োটো 8০ 25৮ 

[00, 2160.5 015 5677. 

266১ 8 05 15235 3 2০5০ ছা, [5 5569; 9, 9,110 746 3 ৪6, ৮, 

0৮ 25279 5 9580৮ লু 248, 
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পার 90]900050180061056 টা, £, 11. বেটিকারী ) 

415, 9. 15010 500, (বৃহতী ) 

ভাষানুারী নাম £-বৃহতী_-সংস্কৃত; ব্যাকুড, বৃহতী_বাংলাঃ কটাই, বরহপ্টা, 
বাডখাতাই_হিন্দ; হেগগ্ুন,-কর্ণাটি ; খোরভোরলী--মহারাষ্্; উভী ভোগ্ছিনী 
--গুজরাট ; ভিতভেকুডি, হাতিভেকুড়ি_আরব 3 চেরুবুট, পাগাবামনী- তামিল; 

তেল্লামুলক, পেদ্ামূলদব, কুকমাচী--তেলেওড; উত্তরগার, বানজানু_ ফ্রান্স! 

১০৩ 

বৃহতী মহতিত্রান্ত! বার্তাকী সিংহিকাকুলী। 
াষ্ট্রিকা স্থলকণ্টা চ ভন্টাকী তু মহোটিব] ॥ 
বহুপত্রী কণ্টতনুঃ কণ্টানুঃ কট ফলা তথা । 
ডোবলী ব্নরৃন্তাকী নামান্তাস্যা হি ঝোড়শ। 

অপিচ। 
প্রনহা রক্তপাঁকীচ পরাবেদী চ হিনুল!। 
লতাবৃহতিকা দু চাত্রান্তা দুৎ্পধর্ষিণী ॥ 
বৃহতী কটু তিক্তোবগ বাতজিও জরহারণী। 
অরোচকামকাসন্ধী শ্বীসহদ্রোগনাশনী ॥ 
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বৃহভ্যন্ভা সর্গতনুঃ ক্ষবিকা গীততগুলা!। 
পুত্রপ্রদা বহুফলা গোধিনীতি বড়াহরযা ॥ 
ক্ষবিকা বৃহতী তিক্ত কটুরুষ্ঞা চ তৎসম । 
যুক্ত্য। দব্য বিশেষেণ ধার] পংস্তভ্তলিদ্ধিনা ॥ 

১ শ্বেতাহস্ঠ। শ্বেতনৃহৃতী জয় শ্বেতমহোটিকা। 
শ্েতপিংহী শ্বেভফলা শ্বেতবার্তীকিনী চ ঘট. ॥ 
বিজ্ঞেযা শ্বেতর্হতী বাঁতশ্লেত্বিনাণনী। 
কুচ্যা! চাপ্তন যোগেন নানানেত্রাময়াপহা ॥ 

? রাঁজনিঘণ্ট,। শতাহবা দিবর্ঠ। 

নাঁমপর্যায় ₹--বৃহতী, মহাতি, ত্রান্তা, বার্তাকী, দিংহিক" কুণী, বা্রীকা, খুলকণ্টা, ভণ্টাকী। 
মহোটিকা, বহুপত্রী, কণ্টতহ, কটাশুঃ কটফলা, ভোবপী, বনবৃগ্ভাকী--এই যোলটি 
নাম। 
আবও-প্রপহা, রক্তপাকী, পরাবেদী, হিছুলা, লতাবৃহতিকা, দুদ্রা, অক্রান্তা, এবং 

ছশ্রধধিণী-_এই আটটি নাম । ূ 
অন্যপ্রকার বৃহতী-_সর্পভন্ন ক্ষবিকা, গীতঙগুলা, পুত্রগদা, বহষলা, গোধিনী- এই 
ছরটি নাম! 

অন্যানপ্রকার শ্বেত বৃহভীর নাম-শ্বেতা, শ্বেত্বৃহতীঃ শ্বেত্মহোটিবা, শেতসংহী। 
শ্বেতফনা, শ্বেতবাত্ত1কিনী--এই ৬টি। 

গুণপর্যায় £_বৃহত, কটুতিক্ত বস, উষ্বীধ্য বাযুণাশক, অরনিবারক। অরুচি, আমনৌষ 
এবং কাস নাশক। শ্বাস ও হৃদ্রোগ নাশক । ক্ষবকা বৃহতী_তিজ্ত বটু রস, 

উষ্ণবর্ধ। উহার সঠ্তি অন্যান্ত ভ্রবা যোগে বিশেষ বিশেষ কাজ করে। 

শ্বেত-বৃহতী--বাতগ্লেক্সা নাশক। রুচকারক, অগ্রন হিসাবে ব্যবহারে নানাগ্রকার চক্ষ 

রোগে উপকারী | 

জগ্াস্থান ৪_পানাব দাঁ্ষিণাত্য, বালার সর্বত্র, হুগলী, হাওভা ও বদ্ধগান জেলার পতিত 
জমিতে ও জঙ্গলের কিন/র!য়ু পাওয়। যায়। 

বর্ণনা :_গুলজীতীষ উত্ভিদ5 ১-৬ ফুট উচ্চ হয । গাছে অনেক শাখা গ্রশাখা আছে। কা 
ও পহ কণ্ট কময়, কাট! চেপ্টা, ও বন্ত | পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লা, ১-৪ ইঞ্চি চগ্ডডা, পক্ষাকার। 

বৌটা ১ ইঞ্চি। পুষ্পন্গ ছোট, পুষ্পবৃস্থ 8-২ ইঞ্চি। ফুল ই-. ইঞ্চে নীলবর্ণ। ফল 
গীতবর্ণ। বস্কন দেশেব গাছগ্তলর কাটা বিশ্িপ্ত ও ঘুল বৃহৎ হয। পার্ধাব দেশীয় 

গাছ গুলির শাখ|! অনেক হয়। পত্র পাতলা ও ছোট । সম্বৎসূর ধরিয়া ফুল ও ফল 

হয়। 

ব্যবহার্য অংশ :-_শিকড় ও পত্র। 
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হৈষ্ঠাকে বৃহতীর ব্যবহার । 

চরক:-_€১) অগ্মরতে বৃহতীদবা__অনর্ঘধির সহিত আলোড়িত বৃহউছয়ের মৃশতক্ চূর্ণ 

সাতদিন সেবন করিলে, অশ্মবী অর্থাৎ পাঁথ্ চূর্ণ হইয়া যায় (চিং অং)। 

জুঞ্ত $-:১) শকুনিগ্রহ প্র তধেধার্থ বৃহত,ফন-_শিশু শকুনিগ্রহ কন্'ক আক্রাস্ত হইলে 

তৎপ্রতীকাবার্থে শিশুকে বৃহতীফন ধারণ করাইবে উঃ ৩০)। (২) যোনিরোগৈ 
বৃহতীফল- পিষ্ট বৃহতীফল, পিষ্ট হবি্রা ও দারুছরিপ্রানহ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা যো'ন 
পূরণ করিলে কিধা ইহীর ধুম যোনিতে প্রদান করিলে, যোনির কণ্ড এব, অন্প্শতা 
নিবৃ্তি পা (উ; ৩৮ হয)! 

বাগভট :-ইন্্রসু্তে কষু্বৃহতীফল-্ুদবৃহতী ফলের রম মধুযোগে টাকের উপর 
লেপন করিবে (উঃ ২৪ অং)। 

চক্রনন্ত শিশু বমনে বৃহতীকল-যে শিশত স্তন্যপান কৰিয়াই বমন বরে তাহাকে, 

কষুদ্রকল! ও বৃহ্খকলা! বৃহ্তীফলের রস মধু ও গবাগ্থত যোগে লেহন করাইবে (বাল- 

- রোগ--চ)। 

হারত:-১) জন্নিপাতহ্বরে বৃহতী ফলব জ-_বৃহ হীফলবীজ টা ভীচূর্ণ যৌগে 

নাপিকারদ্ধে, ফুৎকার যোগে প্রবেশ কবাইলে রোগী সংজ্ঞালাভ করে এবং তাহার 
হাঁচি হয় (টি: ২ অঃ)। (২) জংগ্রহণীতে বৃহতী--তক্রের সহহত বৃহতী-মূল চরণ 
দেবন করিলে মংগ্রহণী শিৰৃত্তি পার (গ্রহণী-চিঃ)। 

মূগ্রহাংশের ওববধার্থে ব্যবহার ₹_ৃহতী দুই প্রকার--একগ্কার বৃহতীর ফল্ ছে'ট_এই. 
গুলি সচরাচর বান্তাব ধারে ও জঙ্গলে দেখ| যায় ; আব একপ্রকার বৃহতী আছে তাহার 
ফল বড, গা প্রায় ৬৭ ছুট উচ্চ হয়, উহার কীট। প্রথমোত্তটির অপেক্ষা সরু, লঙ্কা ও 
ঈষৎ বক্র, পত্র অপেক্ষাকুত দীর্ঘ, অনেক শাখা প্রশাখ! আছে, পুষ্প শাখাপ্রশাখাবিখিষ্ট 

ফুল শ্বেতবর্ণঃ ফল বৃহৎ ও কিছু ল্বা। বৃহৎ বৃহত:র ফুল মকল সময়েই দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু শ্বেত বৃহ ব ফুন নকল সময় দেখা যায় না। 

বৃহতী রসায়ন, ধ রহ, গেটধাগ নিবারক এবং ইপানি, কামি, পুরাতন জরঃ পেট বেদনা 
ও ক্রিষির গক্ষে ছিতকর। 

শিশুকে পেগেয় পাইলে বৃহতী ফল গলায় বাধিয়া দিলে গেঁচোয় পাওয়া আরাম হয়। 

ডোও্ঞ সংক্ষিপ্ত গুগপরিচয় £-- রর 

মূল ₹উদরাগ্ান নাশক, শ্রেম্মানিংসারক, শ্বাস, কাম, মূতত্চ্ছ,, অল্প ২ বহ্থণাদায়ক 
রস, দাতে যন্ত্রণা, জর, ক্রিমি রোগ, শৃল, ও স্তক্ধমেহ নীশক। 
পাতার রস 8 টাটকা আদার বদের সহিত মিশাইধা ব্যবহারে বমি-বন্ধ হয়। 
পাতা ও ফল +_ চিনির সহিত মিশাইয় চুলকানিতে বাস গ্রলেপে ব্যবহৃত হয়। 

মন্তব্য ঃ-চরক-কঠ্য, হিক্কানিগ্রহণ। শোথহর ও অনমর্দপ্রখমন্ বর্গে বৃহতী পাঠ 
করিষাছেন। স্ুশ্রয়তোক্ত "বৃহত্যোস্চৈকশঃ পৃথক্৮ থে: ৪৪ অ:)। এই পাঠের ব্যাখ্যায় 
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উদ্বণ লিখিকনাছেন__বৃহত্যেরিতি স্কুল বৃহতী লঘুবৃহতী"চেতি দ্ধ বৃহত্ঠৌ।। জুশ্রতেজি 
বিদারীগন্ধাদিগণ ব্যাখ্যায চক্ররণাঁণি লিখিযাছেন_-“ছে বৃহত্যো ইতি এক! বৃহত্ফলা 
অপর হুযনফল। “(ভাহ্মতী, সঃ ৩৮ অ:)। আষ্টা্হা?য়োক্ত “হুম বৃহতাংশুমতঘয়- 

গোক্ষুংকৈঃ ম্বৃতম্-স্থ: ৬ অ:) পাঠ ব্যাথ্যায অন্রুণ পিথিয়াছেন-_“বৃহতী দয় কুতরবৃহতী 

মহাবৃহতী |” এতথারা প্রতিপন্ন হইতেছে টীকীকাবগণের মতে বৃহতী'ঘয় শবের অর্থ ক্ষ 

ফল! ও বৃহংফলা বৃহতী। কোন কোন টাকাঁকার বুহতীঘয় শব্দের অর্থ বৃহতী ও 
কণ্টকারী নির্দেশ করিযাছেন *বৃহতীদ্য়ং কণ্টকারিকযা সহ বৃহতী হঃ সঃ ৩৮ অঃ 
ভা্গুমতী) সিদ্ধযোগের টীকারৎ শ্্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন "বৃহতীঘ়মিতি বৃহতী কণ্ট 
কাধে এবং সর্বরর”( লিঃ যোঃ অর চি: )। প্রথম মতেব পোষকতাঁর পক্ষে বক্তব্য এই 

যে, বুহতী ভেদ যখন শাঃ প্রণিদ্ধ এবং কোন প্রামান্য নিঘন্ট, যখন কণ্টকাৰীর পর্ধায়ে 

বৃহতী শব্দ পাঠ কৰেন নাই তখন কৰগ্রছয়, কুটজঘয তুল্য বৃহতীঘয় শব্দে ঢই গ্রকার 
বৃহতী এই অর্থই সাধু। দ্বিতীয় মতের প্রতিকুলে বক্তব্য এই যে, বছুজনসমাদৃত 
মতেব য্দি গৌবব থাকে, তাহ! হইলে বৃহতীন্ঘয় শবে দুল ও হুক্ষফলা বৃহত ই গৃহীত 
হওয়া উচিত, কেননা শ্রীকণ্ঠ ভিন্ন উপবিউক্ত টীকাকারগণের মধ্যে কেহই বৃহতীদ় 
শব্দের বৃহতী ও কটকাদী অর্থ কবেন নাই। চক্রপাণি দুই অথই লিখিয়াছেন। 
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416, 5. 00 5, (খোঠবেগুণ) 

ভাঁষাছুমারী লাম ₹_গোষ্ঠবার্তাকু_-সংস্কৃত , গোঠবেগ্রণ বালা ; হাকুউতে-_আসাম ; 

স্থদাই__তাঁমিল ; কোন্দাহৃট্ি_ তেলেগু কাটট,চুন্টা__মালয়। 

অপরং শ্বেতবস্তাকং কু্ুটাগ্ড দঘং ভবে । 

তদর্শঃ সু বিশেষেণ হিতং হীনঞ পর্বত ॥ 

ভাঁবপ্রকাশঃ। শাঁকব্দর্ঠ। 

নামপর্বার় $-কুকুটডিদুশ একপ্রকার শ্বেত বেগুগ জঁছে। 

গুণপর্বায় ২_ইহা বেগুণ অপেক্ষা হীল গুণসম্প্ন | অর্শরোগে বিশেষ হিতকর ! 

জন্মস্থান £--নমত্ত বদেশে রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের ধাঁরে দেখ যার । 

বর্ণন| :- গুন্মজাতীষ উদ্ভিদ, ৮-১২ ফুট উচ্চ হয়। বান্তার-কিনারার ও ভঙ্গলের কিনাবার 
দেখা যার। পত্র ৬ ইঞ্চি লা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের বিভাগণ্ুি অগভীর" উপরে 
নরম লোম আছে। কিনারা দ্ীতবুক্ত, বৌট| ১ ইঞ্চি! পুষ্পরও ছোট, পুর্ন্তবকের 

ব্যাস ১-১হ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ। বীজ 5 ইঞ্চি, এবং মহন? ইহার বীজ শু হইলে 

বৃহতী ক্ছ্ধা বেগুণ হইতে পৃথক করা যায় না। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও 
ফল হইয়া থাকে। 

ব্যবহার্য অশ : ফুল, বী্ ও গাছ। 

মূ গ্রনথাংশর ওষত্বাথে ব্যবহার ৫-_ইহাব গুণ বৃহতীর দমান বলির" আঁর পৃথক লিখিত 
হুইল না। 

0০95 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচর 8 

- কল--তরকারী হ্দাবে ব্যবহৃত হয়। বন্ধিত হ্রীহায় বিশেব উপকারী । 

চা. 1451০, 345. 37 
৩... 1, 234) 02৮, চা. 5723 8. 673,746 7 চ21, নি, লও 
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রর 41690190000 60:50 9গ5ে (গোঠিবেগ্রণ । 

417. 5০ 6010৮26৮22 [না € নাভিমান্ুরী ) 

ভাধাম্ুমারী নাঁম £-অলর্ক--সংস্কৃতঃ নাভি াদুরী-_বাংলা; তৃছুভালাই--তামিল , 

মুগ-লামুণ্তি, তেল-লাহুস্তি-_তেলেগু; টুটাভালামূ--মালয়। 

জানথস্থান :-হন্দরবন, উডিস্তা দাক্দিণাত্য প্রভৃতি স্থানে জদ্মে। 

বর্ণনা ৪--গশ্ুজাতীয়উত্তিদ, ৬1১২ ফুট উচ্চ হয়। কীটাগুলি ছোট, শক্ত ও চেগ্টা এবং 
বন্র। পত্র ৩ইঞ্চি লঙ্থা। ১২ ইঞ্চি বিস্তৃত, বেগ্ণ পাভার ম্যায় । বৌটা ই_-১২ 

ইঞ্চি। পুম্পের বৌটা ছোট। পুন ২--১২ ইঞ্চি, ইহাতে বহু শক্ত ও বক্র কাটা আছে। 
পুক্পস্তবক ১-১৪ ইঞ্চি, কোমল লোঁমযুক্ত। ফল উ ইঞ্চি, মস্থণ, লাঁলবর্ণ ও গোলাকার । 

বীজ ট ইঞ্চি, মন্থণ। ফল লোকে খায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল 

হয়। 

ব্যবহার্য অংগ ৪-শিকড়, পত্র, ফুল ও ফলগ। 

মজন্রস্থাংশের ওষঘার্থে ব্যবহার ৫-ইহার শিকড শু পত্র ভিজত। কোরঠবদ্ধে ইহার ফাঁখ 
ও গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল এবং ফুস সন্দিতে ব্যবহৃত হয় (25116) | 

চলি, 

২ 



01058515 £--সংক্ষি্ত গুণপরিচয় £ 
মূল ও পাতা £_ভিক্ত। ক্ষাথ গঁডা এবং শিষ্টমিব্শ্চার কূপে যল্সারোগে 

উপকারী । 

ফল ও বীজ-_কাঁসে উপকারী । 
গাছের কাথ-_ পুরাতন সর্দি ও কাঁসিতে উপকারী | 

ঘ1৮--াহ5০ 1০5 0854 8 রোচছেত & 855০, [00,050 215 0678, 

2৪, 8, 1, 2353 ০০, সা. 511 5 90. 247 ১ 2205 নল 
248; ০:40 [255 579. 

417. 50ুথঃতাত। হ]০৮৪চে [এগা- (নাভিমাছুরী ) 

2005--02910017%, [200 

418, 0, £56590605, [67 (ধানিলহা। 

ভাষানুসারী নাম £_ধানিনঙ্ক-বাংলা, গাহমগ্ছি-হি্দি; মুল্লাপাই--তামিলঃ সীবা- 
পাকাই--তেলেগু। 

অন্বস্থান £_বঙ্গদেশের বাগানে ও ক্ষেত্রে চাব হয় ; জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্গিয়া থাকে। 
বর্ণণা :--ব্জীবী অথবা বহুবর্জীবী উত্তির,। পত্র বৌটার দিকে ডিহ্বারুত, অগ্রভাগ ক্রমশ: 

সন, ঈবৎ বক্র। কীচা লঙ্ছা সবুসবর্ণ, পাঁকিলে লাল, লেবুরংবিশিষ্ট গীতবর্ প্রভৃতি 
চু 



ভিন্ন ভিন্ন রং হয়। ফশে অনেক বীঙ্জ থাকে দেখিতে বেগুণ বীজের শ্তার, চেপ্ট। ও 

সুত্র। ফুল ও ফল বংসরের সকল সময়েই জন্ে। 

মূনগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার দেশীয় ডাক্তারেরা ইহা সান্লিপাতিক, অবিবাম জর, 
শোথ, গেঁটে বাতি, অশ্ররোগ ও কলেরায় ব্যবহার করে। 

ইহা বাহ প্রলেপ দিলে চর ব্তবর্ণ ধারণ করে। ১০ গ্রেণ লঙ্কা বীজের গুঁড়া এক 
আউন্ম গরম জলের সহিত দিবনে ২1৩ বার সেবন করিলে প্রবল ভুরজনিত প্রলাপ 
দূর হয | 0, 2000210868. 7775, 0৮ 2906৭268108 71051800558. 58000 

গ্রভৃতি ৬ জাত লঙ্ষা আছে, উহা! লম্বা, সরু, মোটা প্রভৃতি আকৃতি বিশিষ্ট! 

এগুলি এদেশে চাষ হুধ এবং বড লঙ্কা হুর্যামণি লঙ্কা গ্রভত নামে কথিত হয়। ইহাদের 
, গণ সবগুলিব সমান বলিষ! আর ভিন্নভাবে লিখিত হইল না। 

019998£5 :পংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £- 

ফল-_ভিজ্ঞ, উত্তেগ্রক, পুরাতন পেটের দোঁ উপকা রী, অগ্নধদ্দীপক, বদ্হজমী, উীরাময় 
কোগে উপকারী । বাহ্ গ্রলেপে চর্দের উপর বক্তবর্ণতা উৎপাদন করে। 

16 700065055 7070 215 05056. 

€£ 35255 2397 3086৭ ভানু, 21574 865 ম১749 2 আ2০ 
1350৮, 25237. 

৯ নে 1০১২ 

418. ০80519000 006690805, [0+ (ধানিলঙ্কা ) 
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050005--])4১77074 শি, 

409. 00. ভ565098 এয, দত 812 1425 (হৃতুরা) 

ভাষানুনারী নাম £ কণ্টফল, ধূত্তর, ঘণ্টাপুষ্প সংস্কৃত ধুতুরা-_বাংলা; ধাতুরা, সফের্- 
ধুতরা হিন্দি, ধন্ত,র_মহারাষ্ট্রঃ মছ্কনিকে--কর্ণাটি ; উন্নেতচে্ট, নলউন্মেত্ত-_ 
তেলেগু ; কারুউমতি, ওমাতাই__তাঁমিল। 

ধস্তুরঃ কিতবো ধূর্ত উদ্ন্তঃ ককাহ্য়ঃ। 
শঠো মাতুলকঃ শ্যামো মদনঃ শিবশেখর 2॥ 
খর্জ বং কাহলাপুম্পঃ খলঃ কণ্টফলস্তথা। 
মোহন: কলভোম্বত্ঃ শৈবঃ অপ্তদশাহ্বয়ঃ | 
ঘস্তুরঃ কটুরুঝ্চ কান্তিকারী ব্রণার্ধিলুৎ। 
দবগেদ্রাবধর্জ.কণগুতি জরহারি ভ্রমপ্রদঃ ॥ 

রাজনিঘ্টুঃ। করবীরাদিবর 
নাঁম পর্যায় £ ধস্তূর, কিতব, ধূর্ত, উন্মত্ত, কনাকাহয়, শঠ, মাতুলক, হাম, মদন, 

শিবশেখর, খর্জ,স্, কাহলাপু্, খল, কণ্টকল, মোহন, কলভোম্ন্ত ও শৈব--এই 
বতেরোটা নাম। 

গুণপর্যায় ₹-ধন্তূর কটুরস, উদববীরধয, কাস্ডিবদ্ধক, এবং ব্রণনাশক,| যে কোন প্রকার 
চুলকানি, চর্দদোষ, পাঁচড়। এবং জরনাশবক ও ভ্রমকারক। 

জন্মস্থান :_-ভারতেব সকলস্থানেই দেখা ধায় ছোটনাগপুর, বছৃদেশের পতিত জমিতে 
ও জঙ্বলপূর্ণ বাগানে, শহ্বক্ষেত্রের ধারে বহু পরিমাণে দেখা যায় 

বর্ণনা :--বর্ষজীবী উ্ভিদ,, ২-৬ ফুট উচ্চ হয) পত্র ৭ ইঞ্চি লা, ৪ ইঞ্চি চওডা; বৌটা ১ 

ইঞ্চি, বহির্বাস ১-১৪ ইঞ্চি লা, ই ইঞ্চি চওড়া ; পুণপন্তবক ৩-৬ ইঞ্চি। বীজকোষ, 
১২-২ ইঞ্চি, গোলাকার, গায়ে কীটা আছে, ফিকে সবুজবর্ণ। বীজ লঙ্কা বীজের 
্যায়। কিঞ্চিৎ বৃহৎ। শ্রেত ধুতুরাঁর ফুলের উপরিভাগে ও ভিতরে বেগুনে রংএর 

দাগ আছে। ইহারি ফুল এক স্তবক হয়। ফলে কখন হলদে এবং কখন বেগুনে 

চিহ্ন থাকে। বিহার অঞ্চলে এক প্রকার ধুতরা আছে, উহার পত্র [বাদক ফুলের 
গত্রের ম্াষ। ফলও ফুল প্রা বংসরের সকল সময়ে দুষ্ট হয়। 

ব্যবহার্য অংশ £_পত্র, ফলও মৃূল। মাত্রা পত্রের রস, কুকুর দঃশনে ₹-১ তোলা, দাধারণ 
৫ ফোটা; বীজ 8 আনা। হৃল২-৪ আনা। 

৮২৫ 
১০৪ 



বৈস্তকে ধত্তুরের ব্যবহার । 

দত £ কুকুর বিষে ধুতবা যূল-_আর্র পুরর্ণবামূন আধ তোলা ও আবরণ ধুতুরার মূল 
৪ আনা ব। তদধিক মান্রাঘ এবত্র পেষণ পূর্বক শীতল দুগ্ধ বা শীতলজলের সহিত 

উন্নত কুকুর শৃগালদি কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে পান বরাইবে (ক: ৬ অঃ)। 

বাগ.ভট ৪ _ইন্দ্লুপ্তে ধৃতুরা পাতা-টাক হুইলে ধুতুরা পাতার বস লেপন করিবে 
(উঃ; ২৪ অঃ)। 

হারীত £_ ঝাঁতনেত্রাময়ে ধুতুরামূল-_বাখুজন্য চক্ষুরোগে ধুতুরামূলের অন হিতকর 
(ি:-৪৪ অঃ)। 

ভাঁবপ্রকাশ ২--১) স্তনোখিতগীড়ার ধুতুরাপাতা-_হরিদ্রা ও ধুতরা পাতার প্রলেপ শ্কনের 
বেদনা হিতকব (যঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (২) ভ্রিমিতে ধুতুরা পাতা" ধূতুবা পাতার 
বস ফোটা, তক্রেব সহিত ক্রিমি বিনাশার্থ পেয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৩) বিশিষ্ট 
দ্রব্য ভক্ষণ অভীর্ণে ধুতরাবীজ-_ গোধূম, মাধ, চণক, মটব ও মুগ ভর্ষণ জন্য 
অজীর্ঘ হইলে ধুতুবাঁবীজ সেবন করিবে । বিদা এ সকলদ্রবা অতিমাত্রায় ভর্দণ 
করিয। পরিপাক করিবাব জন্য ধুতুবাবীজ সেবন করিবে (ম্ঃ খঃ৩ ভাঃ)। 
(৪) গাঁদদারী রোগে ধুতুরাবীজ-মাণকক্ষার জলে এবং ধুতুরা! বীজের ক দ্বারা 
সর্ধণ তৈল পাক করিষ। অভ্যঙ্গ করিলে পাদদারী (পাষের তল! ফাটা ) প্রশমিত হয় 
(মং খঃ৪ ভাঃ)। 

চক্রদন্ত (১) উদ্মাদে বুত্রামূল_-উ্তমরূপে শিলাপিষ্ট ধুড়রার মূল, মূল কাঠঠগর্ভ হইলে 
মৃলত্বক ৪ আনা, অর্দমের জলের সহিত মিশ্রিত করিযা এ জলে ৫ তোলা পুরাণ 

সিদ্ধ গুল পাক কবিবে, পবে ষথাকালে উহাতে একসের গব্যহুগ্ধ ও অর্দপোষ! 

মিছরি এবং আধ ছটাক গবাস্বত দিষা পাযস প্রস্তুত করিয়া উন্মাদ রোগীকে ছুইবারে 
সেবন কবাইবে (উন্মাদ চি:)। অবস্থা বুঝিযা ইহা! প্রয়োগ কৰিলে হিতকর হ্য। 
(২) কর্ণনাড়ী রোগে ধুডুরা পাতা_-একসেব ধুতুরা পাতার রস ও হরিদ্রা ৮ তোলা, 
গদ্ধক ৮ তোঁল! সহ ১ সের সর্ষপতৈল যথাবিথি পাক করিবে। এই তৈলদ্বারা৷ কর্ণপৃবণ 

করিলে কর্ণক্ষত প্রশমিত হয় ( কর্ণরোগ চিঃ)। 

বঙ্গসেন ₹-ল্লীপনে ধুতুরাবীজ-_শীতলজলের সহিত ভ্রমশঃ মাত্র বৃদ্ধি করিয! ধতরাবীজ 
সেবন কবিলে দারুণ শ্ীপদ অর্থাৎ গোদ প্রশমিত হয় (শ্রীপদাধিকারে )। 

ঘূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ৪ ধুতুর। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হ্ায়ের ক্রিম 
বৈষম্য হইয়া! ভযানক প্রলাপ উৎপন্ন হয। 
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ধৃতুরা নিউমোনির! ও বুভকচ্ছ রোগে হিতকর। ধুতুরার ধূম স্বাদের পক্ষে হিতকর। 
কাঁমোন্মাদ, আত্মবাতেচ্ছা, স্থতিকা ও উদ্নাদে ইহার ফন হিতকর। ধূতুরা পাতার 
বে অহিকেন ও পুনর্ণবা মূল পেষণ করিধা প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও 
হাতপায়েব শোথ আরাম হয়। ইহার পত্র হাপানি রোগে হিতকর। 

ঘালকর দ্বীপের লোকের! ইহার পাতাব সহিত মগ্য অথবা চাউলেব গুড! এবং ক্তাফরাণ 

যিশ্রিত করিষা কোন স্থানে ছুলিলে অথবা বেদনা হইলে গ্রনেপ দেয়? 
ইহার শিকড গুড করিয়া দীতের গোড়ার দিলে দ্লাতের বেদনা আরাম হব । ইহাব্র 
শুবছুল গুঁডা কবিরা পাতীক্প ভডাইব| নিগাবেটের ন্যাব ধূমপান কবিলে হাপানির 
যন্ত্রণা লাঘব হয়! ইহার বাচা কল সেবন করিলে দারুণ মনত আনয়ন করে 
(2109115)1 
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বীজ পাতা ও মুল 2 উন্মন্ততায়, মরিত্বরে, মস্তি বিরতিতে, উদরামষে এবং 

চর্দরোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়! 

শুদ্বপত্র_বেলেডনা গাছের পাতার ন্যাষ কার্যকারী । 

মন্তব্য 8 চরকে কোনও বোগে কেবল ধুতরা বা অন্ত কোন একটা দ্রব্যের মহিতও ধুতুরার 

প্রয়োগ নাই । চরকে ধস্তংর শবেরই উল্লেখ দুষ্ট হর না। স্থানে স্থানে 'কনক” শব্দ 
পাও! যায! নিঘণ্টুকাঁর 'কনক? শবের পাচ্টা অর্থ নির্দেশ করিক্লাছেন বথা_ 
“ছদরপাধো গুগগুলুকেশরায়শঠেদু ধীবাঃ কনকং বসি”, রাজনিঘণ্ট,)। চরকের 
'দশেঘানিতে কনক বা ধৃত শব নাই। তবে একটা স্বাকাঁবু করিতে হইবে বে, 
উদ্ধুতাংশের শেষোক্তত্থদে কনক নদের ধুস্তুর অর্থই অধিকতর সদত। নুত্রুতই 
শ্ববিব গ্রতিকারার্থ ধন্ত,ব প্রয়োগের প্রথম প্রবর্তক । “আকরগ্রন্থে শ্বাসরোগে ধন্তুবের 
প্রয়োগ নাই। 'ৃন্দচন্র প্রভৃতি আদৃত বংগ্রহ গ্রন্থে ও স্বাদের উবে বস্বহবের ব্যবহার 
ষ্ঠ হয় না। হরীত অর্শোহর বন্ির উপাদান মধ্যে ধন্তরদলের উল্লেখ করিয্াভেন 
পগৃহধূঘত চ সিদ্ধার্থ, ধন্তরকালানিচ” (চি ১২ অঃ)। 

৪ তথ] & পি 56192 5 806, 8০65 £ 935, 

2২৪6-১8-11 2425 2০2০ ঢু. [5551 58 6, 0,751 5 25 2 

26532 চা, লু, দু 249. 
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419, 0808 28905096. [0, ডিও, 2165 [নত (ধুতুরা।) 

420. 70. 25505095171 00, (কাঁলধুতুরা ) 

ভীষানুসারী নাম :-_কনক- সংস্কৃত; কালধুতুবা, কনবধুতুবা_বাংলা; কালধত্র-_ 
মহারাষ্ট্র; করিযমদকুণিকে__কর্ণাট। 

কৃষ্ধন্তুরকঃ সিদ্ধঃ কনকঃ সচিব শিবু । 

কৃষঃপুষ্পো। বিষারাতিঃ ্রুরধূ্চ্চ কীর্তিতঃ ॥ 
রাজধস্ত,রকন্চান্যো রাজধূর্তো মহাশঠঃ। 
নিপ্সৈিপুষ্পকো৷ ভ্রান্তো রাজস্বর্ণ ষড়ী হয়ঃ ॥ 
সিতনীলকৃষ্ণলোহিতগীত এসবান্চ অতি ধস্ত,রা:। 
সামান্যগুণোপেতাস্তেষু গুপাঢ্স্ত, কষকুসুমঃ স্যাঃ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। করবীবা দিবর্গ:। 
নীমপর্যায় ₹ ক্ধন্তংরক, সিদ্ধ, কনক, সচিব, শিক কৃষপুস্প, বিষাবাতি, আর্ত 

এইগুলি নাম। 
আর এক প্রকার ধন্তুর আছে যাহার নাম-_বাজধন্তুবক, বাজধূর্ত, মহাশঠ, 
নিস্তৈপুষ্পক, ভ্রান্ত, বাজস্বর্_এই ৬টা। 
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গুণপর্যায় ₹ দিত, নীল, কৃ, লোহিত, ও পীত পুষ্রক ধন্তর আছে। সকলের গুণই পরায় 
সমান। ত্মধ্যে কৃষুষ্পক ধন্তুর অধিক গুণ সম্পন্ন 

জন্মস্থান :-_ব্দেশের বাগানে দেখা ধায়। বর্ধমান, হুগলী, হাঁওডা জেলার স্থানে স্থানে 

পতিত জমিতে জন্মে, কৃষ্ণ ধন্তুব সচরাচর দেখা যায না। 

বর্ন! ₹_বর্ষজীবী গুল, ইহার সহিত শ্বেতযুতুবার সাদৃশ্ত আছে, তবে ইহাব ফুল সাধাবণত; 
ব্ভ, শ্বেতবর্ণ কিশ্বা বেগুনে ; ২ স্তবক হয়, কখন বাঁত স্তবক দেখিতে গাঁওয়া যাঁয। 

ইহাঁব ফলে কাটা আছে, গোলাকার, পত্রবন্ত ১-২ ইঞ্চি, বহির্ববান ৩ ইঞ্চি; লোমযুক্ত 

ব্রিকোধীকার, পত্রের অগ্রভাগ ত্রমশঃ সর্ু। ফল সবুজবর্ণ, কাটায আবৃত। ফলে 

বাঁজ থেস! ধে'সিভাবে অনেক থাকে | বীজ মন, ফিকে ধূ্ববর্ণ। ইহার পত্র কাণ্ড 

ও ফল সমস্তই বেগুনে রংএর। সাধারণতঃ বর্ধাকালে ফুল ও ফল হয়। 

ব্যবহার্য অংশ : পত্র, মূল ও বাঁজ। 
মূল গ্রন্থাধশের ওধধাথে ব্যবহার ₹__ইহাব বীজ বিষাক্ত; বীজ খাওয়াইয়। অসৎ উদ্দেশ্ত 

লোককে অচেভন করে। ধুতুরা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মৃতু গথত্ত হইতে 
গাবে (8.1 05) ইহার বীজ গুঁড়া কবিষা সিদ্ধির সহিত মিশ্রিত করিলে 
সিদ্ধির নেশ! অধিক পরিমীণে বৃদ্ধি পায়। কোন একটা পাত্রে ধুতুরা বীজ বাখিয়। 

স্বাল দিলে খন ধেোয। বাহির হইতে আরম্ভ হয় তখন কোন মক দ্রব্য উহাতে 
দিযা পাত্রের মুখ বদ্ধ করিযা এক বাতি বাঁখিলে মাদকন্্রব্যের শ্তি বৃদ্ধি পাষ। 
ইহার কয়েকটা বীজ, আকরকরণর মল (408০5০105 25500) এবং লব 

চিবাইয়৷ খাইলে উত্তেজনা অধিক হয (0. 7:050900 )| ইহার বীজ, পত্র ও 

টাটকা রূস মাদক ও আক্ষেপ নিবারক। এই ধুতুরা শ্বেত ধুতৃবা। অপেক্ষ। ক্ষমতাশালী 

এবং উন ধুতুর! সম্মান, অতিমার ও মাথাধরায় ব্যব্ত হয়। ইহাব বীন্ধ হইতে 
একপ্রকাব £11102 গ্রস্ত হয়। উহা বেলেভোনার জমান (1র. 1. 7085 )। 

ইহাব কয়েকটা পাতার ধুম গ্রহণ করিলে হাপানির উপশম হয় (17. ০9৮20 )। 

ধুতুরার টাটকা পাতার বস ফুলায় প্রলেপ দিলে ফুনার উপশম হয এবং টাটকা ধস 
চক্ষু উঠায় হিতকব। পাঁতীর টাটক! রূদ ১ ফৌটা কিম্বা ২ ফৌটা কানে দিলে, 

কানে্বে বেদনা আরাম হয (চু. টব. 315099)। আক্ষেপের সহিত হাপানির পক্ষে 
ইহা একটা চম্থকার উধধ। প্রাচীন সংস্কত গ্রশ্থে কিথ| হাকিমদের পুস্তকে ধুতুবার 

উল্লেখ নাই। ইহাতে অনুমিত হয ষে, ধুতুরা। অল্পদিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
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বীজ, গাতা ও মুল- উন্মততাষ, সপদিদ্বরে ; মস্তিষ্কের ঘ্রণায় উপকারী। উদরাময় 
এবং চর্মকোগেও উপকারী, অন্যান্য রোগের গ্রতিযেধক। ? 

£৮6--৬1896 1০ 61396 ১ 20505, 0১ [থা 2, ৮28, 

২৪£-, ট [। 242 5 20205 ও ॥ 561.) উন 2 ১৮ 0 32১ 8০ 
7527 80205 লু হত 249, 
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// 
রা /1 / ী 

420. 09 2836009৫ [ঞাও। (কালধুত্রা ) 

61005175090 41809 40010, 

421. নি, 2109 1175, ( খোঁরাদানী যোয়ান ) 

ভাষানুসারী নাম £_ খোবাদানী যোয়ান_বাংলা, খোবাঁপানী যোযান_হিন্দী ; 
খোবামানী যোমাম্__তেলেণ্ড খোবাসনী জামাম্_ভামিল। 

জন্মস্থান :__হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চলে, কাশ্মীর, গারগযাল, সাহাবাণপুব । শিবপুব বোটানিক.. 
গার্ডেনে চাষ হয়। - 

বর্ণনা :--দোজা খদ্থনে গুন, কোমল লোমযুক্ত । পত্র ডিদ্বাক্ৃতি কিংব! লা, ভিন্ন ভিন্ন ভাগে 
ভক্ত, ৫ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চগডা, পত্রবৃন্ত ছেটি। ফুলেব বোটা ছোট, ফন ১-২ ইঞ্চি । 

ফুল বেগ্রনে কিছ্বা সবুজবর্ণ, শিরাগুণি বেগুনে। বীজকোষ ২ ইঞ্চি, বীজ ২ উদ্চি 
(0-ট. 01521) জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল ফল হয । 

ব্যবহার্ধ্য অংশ £__সমগ্র গাছ, ফল। 
মূলগ্রন্থাংশের ওবধার্থে ব্যবহার £_ইহা কমিনাশক, হাপানি নিবারক, শান্তিকব ও 

আক্ষেপ নিবাবক। স্ায়বিক রোগ, মানসিক উত্তেজন, নিত্রাহীনতা, এবং অপবাপর 
মাঁনপিক বিকার প্রাপ্ত রোগে ইহা হিতকর। ইহার বাহ প্রযোগে বাত, গ্রন্িস্ষীতি 

এবং ঘায়ে উপকার হয। চগ্ষুরোগে ইহা অতি মুল্যবান বধ । 
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03195551 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ৪ 

পাতা গিগ্ধকাবক, নিদ্রাকারক, প্রতিষেধক, উন্মত্ততায়ু এবং ধাতুদৌরধলো, শন ও 

হুপিং কাসে উপকাবী। 

ঢ.-800 & বটে) 65196780৮88 5 62394) পেতেন 8 8880০ [00 

৩. চা, 6878, 

[9 8, 1, হ, 244 ১ 2০00, চাদ 2 239, 

্ ্ টা ইং 
রং রী ৰং ঃ রঃ 

র্ 

421. 05050581005 0160 19770, (খোরাসানী বোধান ) 

422. চু চ08585 1475 (কোহিবাদ ) 

ভাষানুদারী নাম £-_কোহিবান্, পার্কতীয় শণ, বাংলা) 
জন্থন্থান £_-পাধীব, কাবুল ও দিম্কুদেশ। 

বণনা ঃ-দবল গুলজাতীয় উদ্ভিদ। কাওড ২-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ৯-৪ ইঞ্চি, কোমল লোম 
যুক্ত। কতকটা পশমেএ মৃত ; কিনারা দাতযুক্ত। বৌঁট। 8৩ ইঞ্চি, বহির্বাস কোমল 

কিংবা শ্বেতবর্ণ বীজকোধ ই ইঞ্চি, বীজ ₹৪ ইঞ্চি। জুলাই মাসে ফুল ও যল হয়। 
ব্যবহার্য অংশ $-_ সমগ্র গাছ। 

মূলগ্রন্থাংশেব ওষধাঁ্থে ব্যবহার ৪-এই গাছ বেলুচিস্থানে বহ পরিমাণ জন্মে । তথাকার 
লোকে ইহাকে 201-906 কিংবা ০ম লুট বলে। ইহাবু বিঘত্রিক়া 

০ 



অতিশয় অধিক বূলিয়া ,কথিত আছে। ইহার ধোঁয়া নাকে দিলে লোকে সংভাহীন 
হুইয1 যাঁষ। দুষ্ট লোকেব! ইহার ধোঁয়। লাগাইয়। লোকজনকে অচৈতন্য কবিয়। 

তাহাদের সর্বন্থ লুঠন করে। ইহার ধূমপান করিলে জমগ্র শরীর শু বোধ হয় এবং 

অতিশয় মত্ত! ও সংজ্ঞাহীনতার লক্ষণ প্রকাঁশ পাষ। 

01095 সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 8 
গাঁছ__সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে । 

1৮, টু [0 1, 42805 6412 5 টিপা] হোত & 8250, 120. 2150, 215 ৮. 

[92 9] ১1, 245 2 80155 ১ দা], 00626 5 1,293. 

422. 2505০551005 22001005150. (কোহিবাগ ) 

423 7. 1880815685 [7200. (খোরাসানী যোয়ান) 

ভাষান্ুসারী নাম ₹_পারলীক ববানী-সংস্কৃত; খোবাসানী যোয়ান-_বাংল1; খুরাপানী 

অজবায়ন_হিন্দি; খোরার্সানী যোমান_ভামিল; খোবাপানী বাসাঁন-_তেলেগু ; 

থুবদানী, ওহ ঘুরসান_ মহারাষ্ট্র; খুরুসানী অজবা গুজরাট? 
পারমীকঘবানী ভু বানীসদৃষগ গুপৈ:। 
বিশেষাৎ পাঁচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ | 

ভাঁবপ্রকাশ £। হরীতক্যাদিবর্গ 31 
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নামপর্য্যায় £--খুবাসানী যবানীকে পরিদীক যবানীও বলা হয । 

গুণপর্ব্যায় £-ইহা গুণে যবানী সদুশ বিশেষতঃ ইহা পাচক, বোচক, গ্রাহী, মাদক ও গুরু। 

জন্মস্থান ₹--বেবুচিস্থান, বাগদাদ খোবাসান। 

বর্ণনা :-ইহা অপরাপর [75052590005 গাছগুলিব মত, বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। পত্র 

কন্তিত, কাণ্ডে কীটা আছে। ফুলেব বিনাবাগুলি বেগুনে, বাজ রৃষ্বর্ণ। ফুল ও 

ফন জুলাই আগষ্ট মাঁদে হয। 

ব্যবহার্য অংশ: সমগ্র গাছ। 

মূলগ্রন্থাংশের ওঁধধার্থে ব্যবহার ₹_ইহাঁব গ্তণ অপবাপব গাছগুলিব গুণের তুল্য। প্রাচীন 
হিন্দুগণ ইহাব ব্যবহার জানিতেন না ।কারণ আযু্ষেদ সংহিতা গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। 
মীর মহম্মদ হোসেন বলেন, এই গাছ তিন বকমের আছে শ্বেত, বৃ্ণ ও লালবর্ণ। 

ইহাদের মধ্যে শ্বেতবর্ণ গাছই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । ইহার পঞ্রেব টাটকা! রস বৌত্রে শু 
করিযা এবং পত্র প্রেধণ কবিয়া মযদাব সহিত মোঁদক গ্রস্ত ক'ব্যা! রাখা হয়। 
বালির সহিত ইহার পত্রের পুল্টিস দিলে ফুল! আরাম হয। ইহার বীজ মগ্চে যিতরিত 
করিয়! বাতে, বক্ষস্থশেব ফুলায এবং গাল গলা! ফুলায় বাবহত হয়। বীজ ২ ড্রাম, 

পোল্ত ১ ড্রাম, মধু ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়।৷ সেবন কৰিলে কফ ও বাতের 

বেদনা! আবাম হয়। ইহার বীজ ও,সমপবমীণ অহিফেন অতিশয় মত্ততা আনয়ন করে। 

বীজের গুঁডা দস্তরোগে ও গর্ভীশযের রোগে ব্যবহত হয। ইহার রস ও বীজের 

পিষ্ট রস চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষে হস্ত্রণ। নিবারণ হয। বাঁজ (ঘাটকীর্ দুগ্ধে পেষণ 
করিষ! বন্য ধাডের চাঁমডাঁর বাধিয়া! কটিদেশে পরিধান করিলে শ্রীলোক দগের গর্ভ হস 
না (05000: 11, 628)। 

ইহা আগ্ষেপ নিবারক, অবশাদজনক, বেদনা নিবারক এবং রতি শক্তি হাসকারক। 

মন্তকের নীর্ভের এবং মেরা সংশ্লিষ্ট নার্ভের অবসাদকারক। ইহা নিশ্বাস ছার! 
গ্রহণ করিলে পেশীর অবসাদ জন্মাইযা মৃত্যু র্ধস্ত ঘটাইতে পারে । 

01955815 * সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £-- 
বীজ-দাতের যন্ীঘ উপকারী । 

৪ 

016--000619 লূত) 77. &. 23 ডেকিও 16 2. এত 5 412. 
8৫ 090৩0 0, 626 ) যে & টিএওত। হণ, তন, 1015. 921, 
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429, লু59৪০52005 60০018605 [5০ (খোসাসানী যোয়ান ) 

00100510004, 41017, 

24. বৈ. 0809০আা 1, (তামাক ) 

ভাষানুসারীনাম £-_ তীত্রকুট, ধূত্রপতা_-সংস্কৃত, তামীক_ বাংলা; তমাখ্ব-হিন্দিঃ 

তম্বাধু- মহারাষ্ট্র; তমাকু-_গুজবাট ; তথ্থাক-_আবব ; তদ্বাকু-_বোদ্বে ; তমাকু-_ 

গাপ্তাব ; পুগ্রাই ইলাই -তামিল; পোগাকু--তেলেগ্ু; গোলকা-_মালয়। 

ধুঅপত্রা চ ধুঝআহ্ব! জুলভা তু দ্বয়ন্তুঝা। 
গৃপ্রপত্র। চ গুপ্রাণী ক্রিমিদ্রী ভ্রীমলাপহা৷ ॥ 
ধন্সপত্রা রসে তিক্তা। শৌঁফন্ী ক্রিমিনাগিনী। 
উষ্ণ কাসহর! চৈব রুচ্যা। দীপনকাঁকিণী ॥ 

রাজনিঘণ্ট, ২। পর্গটাদিবর্গ ঃ। 
নামপর্বায় ₹_ধৃরপঞ্জ ধৃযাহ্ব, হুলভা, দ্বয়সত,বা, গৃথপত্রা, গৃধাণী, ক্রিমিসী, স্'মলাপহা-_ 

এইগুল নাম। 

গুপর্যায় ৫ ধৃপতা-তিজ্ররস, শোখলাশক, ক্রিমিনাশক, উ্বীরধয, কাসনাশক, রুটিকাবক 
এবং অগুদ্দ'পক। 
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স্থান ১_আমেরিকাদেবিয় গাছ। অমগ্র ভীরতে চাষ হয। বর্ধমান, রংপুর, দিনাজপুর 

বিবারের মতিহারী প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়। হুগলী জেপাব স্থানে স্থানে চ'ষ করে। 

বর্ণনঃ_গুনমজাতীয় গাছ। পত্র লঙ্গ! ও বৃহৎ কিনারা স্থানে স্থানে অশ্পষ্ট। বহির্বাঘ 
ভিহ্বাকৃতি, ৫ ভাগে বিভক্ত এবং ত্রিকোঁশাকার। পুষ্পস্তবক লম্বা, ইহার মক 

কলমের মত। বীজকোঁষ & ইঞ্চি, ৪ ভাগে বিভল্তঃ ব জ ছোট, ফলে অনেক থাকে, 
চেগ্টা, কৃষ্কর্ণ আকারে পোস্ত অপেক্ষা! ছোট, পোস্ত শ্বেতব্ কিন্তু ইহার বীঞ্জ ফিকে 

ষবর্ণ। ভারতে বহুপরমাণ চাষ হয়। শীতের পরে ফুল ও ফন হয় | 

ব্যবহার্য অংশ £--পত্র, কা ও সমস্ত উত্তিদ,1 মাত্র| শুদপতচঁ ২২ আন|| পত্ররস ই 
তোলা। 

ুগ্র্থাংশের ওঁষধার্থে ব্যবহার 05 [২০1৫ বলেন যে তীমাঁক গাছ পূর্বে ভারতে 
ছিল না। ইহা ১৬০৫ খু; গোতু'গীজের| দাঁক্ষণাতো আনয়ন করে | কেখন সুভ 

বেগ্শাস্ত্রে ইহা উল্লেখ নাই। ভামাক ক্ষধানাণ করে ও পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত 

জন্মাঘ, ইহা মনের উদিগ্বতা ও ভীকুতা আনয়ন করে। ইহা ম্মবণ শক্তি কমাইন্া দেয় 
ও ঘন ঘন মৃত্র প্রবৃত্তি আনয়ন করে। ইহ! দৌল্তার ন্যায় ব্যবহার কবলে 50191 

০০৫ এর উত্তেজনা! আনে এবং আক্ষেপ ও উত্তেজনা উৎপাদন করে। তামাকের 

তই হইতে এুঁড গ্রেণ জিহ্বাব জ্বাল! উৎপাদন করে এবং লাল! বাহির করিয়া দেয় | 

ইহা নানু মকলের উত্তেজন। আনয়ন করে| অধিক মাত্রায় দেবন কবিলে শরন্বের 
জডতা, নি্রানুতা, এলোমেলো! স্বর, শ্রুতিহীনত৷ ও শ্বামকষ্ট আনয়ন করে । 

24210280-01-20থ। বলেন যে, তামাকের ধোৌধা বিষনাশক এবং কলের রোগীকে 

ইহার ধোয়া দিতে উপদেশ দেন। ইহার ধোয়। হাপানীর শান্তির, উপব্যসের গর 
খাইলে কোষ্টবদ্ধতা দূর করে। তামাক গাছের ছাই তৈনের সহিত মিশাঠিয়। ঘায়ে 
দিলে ক্ষতস্থানের রক্তপাত দূর করে। হকার জল মৃত্রকর এব হকার কাই শোধঘায়ে 
দিলে উহ সারিয়া যায়। চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয়। 
ভামাকের নন্ত, চুণ ও কাঠটাপার (08010015511022 12900511এ2 ) ছালের মলম 

করিয়া অণ্ডকোষে প্রলেপ করিলে অও্ডকোধ প্রদাহ আরাম হয়। 

00 ৮ 055 তামাকের নিম্নলিখিত গ্রস্ত প্রণালী লিখিয়া গিয়াছেন £-- 

তামাকগাতা গুড়া -_-৭২ ভাগ 

সথগন্ধি ্রব্যের গুড়া +-১৬ »। 

গড ৮৮ ৪ এইগুণি একত্র মিশ্রিত করিয়া ছয় মাস 
পাকা কাঠাল --২,, যাটিতে গুতিস়্া গচাইতে হয়। 
পাক! টাপাকলা --১৬ ১) 

পাকা আনারসের বস__ ১ +, 



ইয় প্রণালী 

তাঁমাক পাতার গু'ডা --১২ ভাগ 

পাতার শিরার গুঁড -_ ৬ % এইগুলি মিশ্রিত করিয়া বিছুদিন পরে 
সপ ২2 

হুগদ্ধি রা ব্যবহার চলে! 
গুড ২ % 

গুঁড়া চুন ১৮ 

তামাকের পাঁতা মত্ততা আনাযন করে, ইহা সেবন করিলে দর্শন শি কমিয়। যায়। 
ইহা! বমনকারক, শ্বাসকাঁস ও কফ নাশক । তামাক শুক্রপীডা, দীতের বেদনা, শোথ- 

নাশক ও বিছা ভীমরুলের বিষ নাশক। তামাক কফন্প ও আম নাশক, বেশীমাত্রায় 

লেবন করলে সংজ্ঞাহীনতা আনাঁয়ন করে এবং বক্ষ ও শ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়ার অবমাদ 

জন্মাইযা মৃত্যু ঘটায়। তাঁমাঁক অতি মাত্রা খাইলে পাকস্থলী ও কের উত্তেজনা 
হয়। অতিমাত্রায় তামাক খাইলে স্ত্রীসম্তোগ ইচ্ছা কমিযা যায় ও শরীরের অবসাদ 

জন্মে। 

নাইকোটিন (71200126) তামাকের একটি বিশেষ উপার্দান। পরিমিত মাত্রায 

প্রয়োগে ইহা হিতকর। ইছা শোথ বোগে, শ্বাস, ঘুংভিকাঁস ও হিক্কায় বিশেষ 
ফলগ্রদ উধব। তামাকেব পাত৷ ছাই করিয়া! গেটে স্থাপন করিলে শৃল ও পেটকাঁমডান 
আরাম হয়। 

তামাক পাতায় শিলারস লাগাইয়া অণ্ডকোষে লাগাঁইলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়। অতিমাত্রায় 

তামাক মেবন করিলে, ক্ষুণানাশ, অজীর্ণ, কোঁষ্ঠবন্ধ, স্বরভঙ্গ, পেটবেদনা ও ম্তবৃতিশভ্ির 
হীনতা হয় (05100015, £ 638)। 

ড1685515 ২--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £- 

পাতা--বামুর, অন্গলোমকাঁরক, বমন কারক, মততা জনক, বস্তিশোধক, বাতের 

স্কী ততে, চর্দরোগে, সর্প বিষে এবং কাকৃড়াবিছার বিষে উপকারী । মৎস্য বিষ। 

নিত পুত . 191) 71856 1, ৮. 166) চা ঘা, & 1137 

ঢয়েটোের & 855০, 15৭, ও, গু. 06894. 

£9 ঢা, তে ে245 7218. 95 05252 7 50185 7,957 516 
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(99120507547 05 11070, 

425. 79, 03712081452. (বনটেপারি ) 

সথাযানুসারী নাঁম £-টক্কাবি-সংস্কৃত$ বনটেপাবি_বাংলা; তুলাটি-পাটা_হিন্দি, 
কুণাস্তি-_তেলেও ; থান্যোরি__বোছে; হাঁবিকাকৃনাভ-_পাকাব। 

টন্কারী বাতজিৎ কিক্তা শ্লেপরদ্বী দীপনী লঘুঃ। 
শোখোদরব্যথাহন্্ী হিতা গীঠবিস্সিণাম্ 

ভাবপ্রকাশ 81 গুড়ুচ্যাদিবর্স 21 
নামপর্যায় ২-টহ্কারী। 
শুণপর্যায় ৪-উহ্ারী বাতগ্রণমক, তিক্ত, প্রেম, অনুদ্থীপক, লহুপাঁক, শোধ, উর ও 

ব্যথা নাশক ইহা পঁঠবিদপি ব্যকিগণের হিভকর। 
জগ্মস্থান:-নমগ্র ভারতবর্ষ, বহুদেশ, হুগলী, হাওডা, বর্ঘমান, ২৪-পরগণাঁত জঙ্গলের ধারে 

ছ্খো ধায়! 

বনি18-দরম লোমবুকু বর্ষজীবী উত্তি,., ইহার শাখা দরনভাবে জন্মে এবং গাছ 
৬১৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়৷ পত্র ২ ইঞ্চি ডিহারুতি, পাতার প্রান্তগুলি করাতের ছার 

তি 



রি পে 

তিত। বৌটি। ১ ইক? বুল এক একটি চঝে, বসল ও অবনত গরঁতবর্ণ ই ইঞ্চি 
ফল ১১ ইঞ্চি লঙ্কা, ই ইঞ্চি চগডা, লালবর্ণ! ফলে বীজ অনেক থাঁকে ব্যানি এ ইঞ্চি । 

শীতকালে দুল ও ফল হুম । 

ব্যবহার্য অংশ £__কল ও উদ্ভিদ্। 

মূলগ্রস্থাংণের ওবার্ে ব্যবহার ৪-ইহার ফন বলকারুক, দৃত্্কর এবং বিরেচক 

(96501 ইহা গণোরিয়। রোগে বাবন্ধত হয়! কন্ধন দেশে এই গাছের পিষ্ট 

অংশ চাল ধোয়! জুলের বহিত ঈধন্তন দৃ করণে প্রয়োগ করে (05000 । 

ঢ$.00550, 17316, 181, হত ৮212 1506 10507 16698, 715. 6 

০7875 ই 238 7 00295 ভনুদ। 25553 5:8৭ £5 750 5 জআঞিতে জহ 26 

224. 

৪৮ 

425. 68558115 1010105 [এ20, (বলটেপারি ) 

321009--54771774& 22৭, 

%26, ছি, ০2015670008], জেশ্বগন্ধা ) 

ভাষাদুনারী নাগ 8-খগঞ্ছসং্ভতত অথাকা।বাংল।, অন্নঙ্ক -হদ্ি ; আকন্দ, 
অদক্ধ_মহারাষ্ট্র; আথসক্ক--গুভরাট , আপান্দু, অন্ুর-কর্ণটি : পিশ্লি-আঙগা-. 
ভেলেগড; 'আনূককির-__তাঁমিল ; আমুককিরম্নযালয় ; আমরণুরা-কাপপুর ; 

অনুঙ্গা_লিংহুল + মেহেনন্ বররী-্ান্দ। 

ভাঙা 



তাশ্বগন্ধা বাঞিগন্ধা কমুকান্ঠা ব্রাহিকা। 
ব্রাহকর্ণী তুরণী বা বাজিনী হযী॥ 
পু্টিদা বলদা পুণ্যা হয়গন্ধা চ গীবরা। 
পলাশপর্ণী বাত শ্যামলা কামপ্পিণী ॥ 
কালপ্রিয়করী বল্যা গন্ধপত্রী হয়প্রিয়া। 
ব্রাহপত্রী বিজয়া ভ্রয়োব্শিতিনামকা ॥ 
অগ্বগ্রন্ধা কটু বণ ভ্তানিক্ত। চ মদগদ্ধিকা। 
বল্যা বাতহরা হস্তি কীস্বাদঙ্ষয়ন্রণান ॥ 

রাজনিঘণ্ট$। শতাহ্বাদিবি। 
নামপর্যায় £-_অশ্বগন্ধাঃ বাজিগনধা, কছুকাঠ্া, বরাছিকা ব্াহকর্ণী, তুরগী, বলা, বাজিন. 

হী, পুষ্টদা, বলবা, পুণা, হরগন্ধা, পীবরা, পলাশপর্ধ, বাতজী, হামলা, কাঁদি 
কাঁলপ্রয়করী, বন্যা, গম্বপত্রী, হযপ্রিয়া, বরাহপত্রী-_এই তেইশটি নাম 

গুগপর্ধার ₹--অইগঙ্কা--কটুব্ৰ+ উবির্ধা, বিপাকে তিতরদা। যগনধযুক্ত, হলকাবুক, 
বায়ুনাশক, কাম, শ্বাসঃ ক্ষয় এবং ব্রণনাশিক। 

জন্মস্থান ভারতের হছস্থানে জন্মে! উত্তরবঙ্গ হুগলী, হাওডা জেলার বাগানে চাষ হয়। 

বর্মন: গাছ ১৫ ছুট উজ্চ হয়। শীখাগুলি গোলাকার, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত! পর 
২৪ ইঞ্চি অগ্রভাগ সর, পত্রে শরেতবর্ণ লোম আছে! গত্রব্ত ই ইঞ্চি পুষ্পনও 
ইঞ্চি! ইহার ফুল পত্রের বৃ্তদেশ হইতে বাহিব হর। ফুল উদয়ন বিশিষ্ট, 
ছোট কোমন নোমহুক্ত। ফুল সবুজের আভাভুক্ত কিংবা গীন্বর্ণ। পু'কেশর লহা 
ফল মটবের স্যাক়, ₹- ইঞ্চি, গোলাকার, পাঁকিলে লালবর্দ। বজ ওইইঞ্ি মহুণুও 

চেপ্টা। শিকড ইত হেতবর্দ। শিকড়ের গন্ধ ঘোডার গ্ছের হায় বলিয়া ইহাকে 
অগস্কা বনে] অক্টোবর হইতে মে মান পর্যন্ত দুল ও কলের সময় 

ব্যবহার্য অংশ £-_সযগ্র গাছ ও হল, বীজ। হৃজচর্ণ ৪-৮ আনা, ক্ষার ২-ও আনা। 

বৈদ্বকে অশ্বগন্ধার ব্যবহার ' 

চরক :শ্বীসে অশ্বগ্ধামূলক্ষার- শ্বাস রোগীকে ছ্বতমতুমহ অন্তূমিদ্ অগা ক্ষার সেবন 
করাইিবে (চি: ২১ অঃ)। 

সুত্র 8 শৌষে অঙ্থগন্ধা_ শোববোগ কৃষ্টি অ্বগহ্থ। ২ তোলা, গবাতৃপ্ধ আধ পোলা, জল 

দেড় পোয়া-নহ ছুগ্ভাবশেৰ বাঁধিয়া কথ প্রস্থত পূর্ব, বন্তগৃত করিকা পান করিবে । 
কিছ ক্ষীরপরিভাবান্সারে প্রস্থত অশবগদ্ধা কা মন্থন পূর্বক তহখিত মাখনের দ্বত গান 
করিবে। (উঃ ৪১ অঃ)। মাতা তৌল। হইতে এক তোঁনা। 
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চক্রদত্তঃ (১) বাতব্যাপ্তিতে অশ্বগন্ধা-_অশ্বগন্ধার ক্কাথ ও কন্ধে এবং স্ব চতু গুণ-গব্যহুগধ 

সহ গব্যস্বত ঘথাবিধি পাক করিযা সেবন করাইব। এই স্বৃত বাত, বৃষ্য ও মাংস 
বর্ধক (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) উদ্দরোপদ্রববোদ্ভুতে শোঁথে অঙবগন্ধা-উদর বোগে 
শোথ হইলে, গোমৃত্রে অশ্বগন্ধা পেষণ পূর্বক পান করাইবে (উদর চি: )। (৩) বন্ধ্ান্বে 
অশ্বগন্া--ক্ষীর পরিভাষান্থুমাবে ওস্তত অশ্বগন্ধার কাথে কিঞিৎ গব্যদুত গ্রদ্মেপ দিযা, 

ধতুক্াত বন্ধযাবালা পান কবিবে। ইহা! গরভপ্রদ (যোনিব্যাপৎ চিঃ) (৪) শিশুর কৃশতায় 
অশ্বগন্ধা_-শর্ণ শিশুকে পুষ্ট করিবাঁর্ জন্য, দুগ্ধ, দ্বত, তিলতৈল কিন্বা ঈষদুষ জলের 

সহিত অশ্বগন্ধ। চূর্ণ মেবন কবাইবে (রসায়নাধিকার )। মাত্রা--বয়সাঙ্গসারে স্থির 

করিবে! 

ভাঁবপ্রকাঁণ :- হৃদয়গত বায়ুরোগে অশ্বগদ্ধ!-বাঁু স্বায়গত হইলে, অশ্বগ্ধা। উষ্ণ জলের 
সহিত পেঘণ পূর্বক সেবা (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। 

বঙ্গসেন :_নষ্টনিদ্রের নিদ্রাজননার্থ অশ্বগন্ধ! :-_অঙ্গন্াচূর্ণ, চিন ও গব্যস্বত সহ লেহন 
করিলে, নষ্ট নির্্েব নিত্রালাভ হুয। ইহা! পরীক্ষা সিদ্ধ (জলদৌ যাঁদি যোগাধিকাব )। 

মুলগ্রচ্থাধশের ওষধার্থে ব্যবহার £--ছা'ল বলকাঁবক। ব্সায়ন। ইহা বালকদিগের 
দৌর্ধল্যে ক্ষষরোগে ও বৃদ্ধদিগের বলীধানের জন্য ব্যবহৃত হয (7908 )। 
ক্ষষকাঁসে অশ্বগন্ধাব শিবডের ক্কাথ ১ ভাগ, ছুগ্ধ ১০ ভাগ, ঘ্বৃত ১ ভাগ, এক সঙ্গে প্িদ্ধ 

করিযা স্বত প্রস্তুত করিবে । এই স্বৃুত সেবন করিলে বালকদিগের পুষ্টি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি 
হ্য। 
অশ্বগন্া ১০ পল (গল ৮ তোল! )। বৃদ্ধণাবক (4১:65:518 92601082) ৮ তৌলা! উত্তম- 

রূপে চূর্ণ কবিয়া স্বৃতভাণ্ডে রাঁখিখা দিবে ইহা ২ তোলা গবিমাণ লইযা দৃগ্বের সহিত 
পান করিলে নার'তে তৃপ্তিলাভ হয় না। ইহা পান করিয়া! স্ত্রীহবাস করিলে বলীপলিত 

বজ্জিত হুইয়া জীবন ধারণ করা যায। অঙ্গন্ধা মূল, পিটপত্র_ পুষ্ট, নালিঘা, এবং 
কষ্টকব ফুলায় প্রলেপ দিলে উহ! আরাম হয় (৮৪: 170. )। 

ইহা পত্র অতিশয তিক্ত, পত্রের বস খাইলে অবিরাম জ্বর আরাম হয। অশ্বগন্ধা 

ফল মৃর্কর। ইহার বীজ ছুগ্ধে দিলে দুগ্ধ জমিয়া যায়। 
অশ্বগন্ধ। নিদ্রাকর। বীজ মৃতকর ও নিদ্রাকঘ (17৪) অশ্বগন্ধীর শিকড 

বাতনাশক ও অযনরোগ নাঁশক। 
ইহার 4£১11581014 ইন্জেব্ান দিলে আগ্ষেপ ও সংজ্ঞাহীনতা! জন্মে। বৈদ্যশাঞ্রে 
কাঁকলী ও ক্ষীবকাকোনীর স্থানে অশবগস্ধা ব্যবহত হয় । 

010952:5 £ সংক্ষিপ গুণপরিচয় ₹- | 

মুল_-রসায়ন, কাগোদ্ীপক, বলকারক, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বর্দাক। 
্রশ্তাবকাবক, নিদ্রাকারক, গর্ভপাত কারক, বাতে উপকারী। অয্নরোগ-নাশক। 

বৃদ্ধবয়দের বলাধানকারক ও শিশুদিগের পুষ্টিকারক। 
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পাতা £-তিক1 পাতার রসে জবর আবাম কবে। 

বাটাপাতা ও থে ভোকরা মূল £ হন্্ণাদাবক ফুলাধ, কার্বাঙ্ছল ও তে উপকারী । 

ফল £ প্রত্রাবকারক। 

বীজ £--নিদ্রাকাঁবক। প্রশ্রাবকারক এবং দুগ্ধ জ্মাইবার ক্ষমতা বাখে। 
মন্তব্য £ যে সকল ভ্রব্য “দর্দৈবার্ধা গ্রযোক্তব্যা” বলিষা বিধি আছে, তন্মধ্যে অশ্বগন্ধা 

অন্থতম। অশ্বগন্ধা কীচা ব্যবহার কবিতে হয়। চরকের বাঁতব্যাধি চিকিৎসা 

অশ্বগন্ধাৰ ফ্ষাথে তৈল গাঁক করিয়া ব্যবহার করিবার উপদেশ আছে ( “কল্পোহ্য-- 

মশ্খগন্ধায়া£” চি: ২৮ অ:)। ক্ষতঙ্ীণ চিকিৎসায অশ্বগন্ধার নাম নাই স্ুশ্রুতৌজ্ত 
বাতব্যাধি চিকিৎসায় অশ্ন্ধার নামেলেখ দুষ্ট হয় না। চরকে অঙথগন্ধ। বল্যবর্গে গঠিত 
হইয়ছে। 

চা 2-0005506, 3076, 202], 155 655 আ1765 105 6859, 

6: কান ক, 239 3 208 1 ঢা]... 5561 28, 0,1,750 5 99106, লু চু, 

426. 10208 500 তিতে 00091 ( অঙ্বগন্ধা ) 

&27. ভা, ০08801205 0০1, (অশ্বগন্ধা। ) 
ভাঁষান্ুসারী নাঁম --পীতভূগী-_সংস্কৃত অশ্বগন্কা _বাঁধলা ; ভান্র্রা--হিন্দী ; ভাঙ্গরা-- 

বোদ্ধে। 

জন্সস্থান $-পাণাব, সিন্ধু ও শতক্ত (5945) প্রভৃতি স্থানে সর্বত্র জন্মে । 
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বর্ণনা £-_ছেটি ধৃসরবর্ণ গাছ। পত্র অতিশয ঘন ঘন জন্মে, ধৃসরবর্ণ, লোমাবৃত। পত্রের 
অগ্রভাগ মোটা, ডিম্বাকৃতি ও লগ্থা| বৌটা ক্ষুদ্র, ₹- ইঞ্চি। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট 
ফুলে বহ্রাস ষ্ ইঞ্চি। গাপ.ডি ২ ইঞ্চি, গীতবর্ণ। ফল উ ইঞ্চি, চামডার মত শক্ত 
ফল ঘন ঘন জন্মে। ইহার ফল ও বীজ পূর্বলিথিত অশ্বগন্ধাব মত (0. 9. 01210 )। 
ইহাঁব শ্ুষ্ষফল বাঁজাবে বিক্রুষ হয । ইহাকে পুনিব যাফট। (00017-]895) বলে। 
শীতকালে ফুল ও ফল হুঘ। 

ব্যবহার্য অংশ £ ফল। 

সুলগ্রস্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার 8__পরু ফল বমনকাঁবক। ইহা অশ্্, পেটফাপা ও পেট 
বেদনায ব্যবত হয। ইহার পিষ্ট বস, 2119258 92100 10০. গাছেব পত্রেব 

সহিত বলকাবক ওধধরূপে ব্যবহত হয়। ুফল দুগ্ধ জমাট কবিবাব জন্য ব্যবহৃত হয 
(6৪0 [5001 পকফ্ল বেদনাঁনিবাঁবক এবং শাস্তিকর গুণ আঁছে। 

ইহা রসায়ন, মৃত্রকব এবং পুরাতন যকৎ বোগে ব্যব্ধত হয (7057100)1 91 
781095 £6:£0990. বলেন যে, ইহার ৪ আউন্স ফল ১২ গাইন্ট জলে ১২ ঘণ্টা 

ভিজাইয1 উহার অর্দেক অংশ ৫৫ গ্যালন দুগ্ধে দিলে উক্ত দুগ্ধ ১২ ঘণ্টার মধ্যে ছান! 
হইয়া যার, এই ছানা স্থাদশূন্য ও গম্বশন্য হয (105700৫-)) 
ইহার ফল মত্রকর এবং পুবাতন যরুৎ রোগে ব্যবহৃত হয (052০010। 
ইহার গুণ 0%)555175 এব তুলা । উভঘ গাছেব ফল বক্ত পরিষাবক। 

19559:5- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ১ 

শুক্ষফল-_পেটফাপ।, শুলবেদনা, অগ্নিমান্দ্য এবং অন্যান্ত পেটের ঘন্ত্রাষ উপকারী । 

ছুগ্ধ জমাটকবণেব ক্ষমতা আছে। 

পর্ুফল--বমনকারক, স্নিপ্কভাকারক, শৈত্যগুণসম্পন্ন, বসাষন, প্রন্রাবকারক, পুবাতন 
যর্কৎ রোগে উপকারী । 

চ15 21600 105 61616 5 50005, হাত লুক 105 6801.) 10761174 88501 

[7)0, 7060. 11, 6 682, 

২6: ছ্9এ 2240 ১901555 চ1, 00506 ২, 288, 

৮৪২ 



ও 6 রর নে 

২২২ 
ৃ উর ২ 

& ২ ঠা 
৬ 

427. ড71009015 ০০2£01819 700081. ( অ্বগন্ধা ) 

[এঞ্োভত। 508027507147585, 

(6009--70705175শ9 লে, 93, 8 

428 নু, 000৩8, নু, 9 & 0 (ত্রাজী) 

ভাষানুদারী নাম : ত্রা্মী_দক্কত বিরমশাক- বাংলা; শ্বেত-চামলী, ব্রাঙ্ষী- হিন্দি; 
নীরর্রা্থী-তাঁষিল ; সাম্বাঁণীচে্,_তেলে ব্রাঙ্দী--মহারাষট্র; ব্রা্মী-_গুজরাট ; 
উদেলগ-_কর্ণাট , বামত্রত্ধী-_বোথে , জর্ণব-_ফ্রান্দ ; লুণুবিল_ পিংভূম ! 

্রাঙ্মী সরস্থতী নৌম্যা নুরশ্রেষ্ঠা স্বর্গলা। 

কপৌতবেগা নৈধাত্রী দিব্যতেজ! মহৌবদী ॥ 
্বায়নুবী ঘোমলতা স্থুরেজ্যা ব্রক্মকম্তাকা। 

মণ্ু,কমাত। যুদাদ্ষী ম্ুকী নুরসা তথা ॥ 
মেধ্যা বীরা ভারতী চ বরা চ পরমেতিনী। 
দিব্যা চ শীরদী গেতি চতুর্বিংগতিলাণকা ॥ 
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্রাঙ্দী হিস! কথায়! চ তিস্তা বাতান্রপিত্তজিৎ। 
বুদ্ধিং প্রজ্ঞাং চ মেধাং কুর্য্যাদাযুসযবর্ধনী ॥ 

রাজনিঘণ্ট,ঃ। পর্ণট্যাদিবগঠ। 

নীমপর্বায় £ ত্রাঙ্গী, সরম্বতী, সৌম]া, স্থব্েষ্ঠা,স্থবচ্চ'লা, কপোতবেগা, বৈধাত্রী দিব্যতেজ। 
মহৌবধী, সথাযন্তবী, সোমলতা, স্থবেজ্যা, ব্রদ্ধকন্তকা, মণুকমাতা, মংস্তাক্ষী, মণ্ুকী, 
স্বসা, মেধ্যা, বীর, ভারতী, বরা, পরমেষ্টিনী, দিব্যা, শারদী-_এই চব্রিশটি নাম: 

গুণপর্যায় ৪_্রাঙ্দী শীতবীর্ধ্য, কযাধতিক্ররস | বাধু। রক্তদোষ, এবং পিত্ত নাশক | বুদ্ধিঃ 

প্রজ্ঞা, মেধা ও আ.যুবর্ধক | 

জন্মস্থান ঃ-ব্দেশে বহুস্থানে, পুকুবের কিনারায ও নদীর ধাবে, আর্দরভূুমিতে জঙ্মো | 
বর্মন! : _লতানে উদ্তি; ভিজ, মাটিতে গডাইধ। বৃদ্ধি পা প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড 

বাহিব হয । কাঁও অতিশষ নরম, রসযুকত, গায়ে সুঙ্ম লোম আছে। পত্র ২-ই ইঞ্চি 
কাণ্ডের বিপরীত দিকে ধুগ্মপত্র জন্মে । বৌটা কাণ্ডে সংলগ্ন। পত্রের কিনারা অথগ্ডিত, 
অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তদেশ ভিষ্বাকৃতি $ পত্রের শির! অস্পষ্ট। ফুল ফিকে নীলবর্ণ 

ও শ্বেতবর্ণ। ইহার শিরাগুলি বেগুনে। বহির্বাস উ-$ ইঞ্চি লম্বা ৫ তাঁগে বিভক্ত, 
উপরের পাঁপ্ডি ভিম্বাকৃতি। পুষ্পস্তবক গোলাকার ও লম্বা। পুংকেশর ৪টি-_২টি 

ছেটি ও ২টি বড়। বীঞ্জকোষে ২টি ঘর আছে, বীজ ফিকে, বীজ্জাধারে বীজ অনেক 
হয়। গ্রীক্মকালে ফুদ ও ফন হয়। সমগ্র গাছ তিক্ত । 

ব্যবহার্য অংশ £_নূল, গঞ্, কাণ্ড। রদ ১-২ তোল| ; মূনুর্ণ ₹-২ আনা । 

বৈদ্ভকে ত্রা্গীর ব্যবহার 

চরক :__অপন্মারে ত্রাীন্বরস-_অপন্মারী, মধু লহ ব্রাঙ্দীব স্বরপ পান করিবে (চিঃ ১৫ অঃ)। 

সু্ঃত £_নেধ! ও আলুঃ কাগানার্থ ্ রগী_মেখ! ও আুকামী হ্বতদোম ঝক্তি অন্বাদি- 
ভোজন পরিত্যাগপূর্বক কুটা প্রবেশ করিয়। মহ সম্পাতাভিহুত ত্রাঙ্মীব স্বরম গ্রহণ 
কবিয়া! বলাস্থমারে সেবন কবিবে। অপরাহ্থে উধখ পরিপাক হইলে লবণ বর্জিত 

যবাগু পান কবিবে। ষ'দ নিত) ছুষ্ধপানের অভ্যাল থাকে, তাহ! হইলে দুগ্ধের সহিত 

বাগ সেবন করিবে এবং এই প্রকার সপ্তরাত্র দেবন করিলে ব্রদ্ধবচ্চর্গী ও মেধাবী 
হওয়াযায়। দ্বিতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে অভীম্পিতগ্রস্থ উৎপাদন করিতে পারা 
যায়। এবং বিশ্বৃত বিষয় স্থতিপথে উদিত হয় । তৃতীঘ সপ্তবাত্র সেবন করিলে শতবাক্য- 
মান উচ্চারিত হইলে তাহা ধাবণী করা যায়। এইরূপ একবিংশতিরাত্র সেবন করিলে 
মৃন্তিমতী সরস্বতী শরীরে আবির্ভূত! হয়েন এবং সমস্ত শ্রৃতিশাস্ত্র ধাবণ করিতে সমর্থ 
হওয়া যাষ (চিঃ ২৮ অ:)। 
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বর্ীসেন:_মসূরিকার আদী্ঘরস-_ঘাহার বসন্ত হয়া নে মধযোগে ্রা্ীর পান করিবে 
(মস্থরিকাঁ চিঃ)) 

চত্রুদত্ত ৫ -উদ্ঘাদে ব্রা্দী--কুডচর্ণ ও মধু সহ্ত্রাঙ্মীরম সেবন কবিলে যে উদ্মাদরোগ গ্রশযিত 

হয় ইহা গবীক্ষাসিদ্ধ (উন্মাদ চি: )1 

ঘন গ্রন্থাংশের ওঘার্থে ব্যবহার ৫-তরাদী দ্মাধবিক রোগে বলকারক উধধ এবং স্বরতঙ্গ 
ও অগন্থাব বোঁগে বিশেষ ফলগ্রণ ওষধ (708৮) 1 

ইহা মৃত্রকর ও মৃহ্কবায় (41090, 1695 26০0, 2 239) [00 [3০১2 
বলেন, পাতার রস পেট্রোলিয়ামের সহিত বাঁতে মালিশ কবিলে বাত আঁবাম হয । 

ছোট চাঁমচের এক চামচ রুম ছেট বালকদিগকে খাঁওয়াইলে সামান্য ভেদ হই ঘর্দি 
ও বুকের কষ্টকর গ্রেম্ষ। বাহির হইয সর্দি আরাম হয (টে. 0.109%৮)। 

ইহা উৎকৃষ্ট রান ব্রা্ধী, বট, হুরীতকী, বাসকের শিকড, পিপুল, এই কটি গুঁড়া 
করিয়। মমপরিমাঁণ মাত্রায় মধুব দহিত পান করিলে স্বর্ভন্ন বা গশ্াভার্দ। রোগ আবাম 

হ্য়। 

মতরাধাত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহাব রস গান করাইবে। শিশ্তর কফ ও কানে 
রাহ্ধী অল্প গরম করিয়া! গ্রলেপ দিলে কাঁদ্ আবাম্ হয (8. টব. 78011 )। 

বাতজনিত ছুর্ধলতা, শুন্রহীনত৷ ও অপন্মার বোগে ব্রাঙ্মীর রষ হিতকর। 

019559:5 ₹_ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ২ 

গছ $_-নাযবিক রসাঁধন। হীঁপাঁনি, অপন্মার, উন্মাদ, ও খ্বরভঙ্গে উপকারী । 

প্রশাবকারক, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক। 

ভাঁটা ও পাত।-_সর্পনংশনে উপকারী। 

মন্তব্য ৪--চরক সংজ। স্থাপনবর্গে বস্থা পাঠ কবিয়াছেন। চক্রপাঁণি লিখিয়াছেন-“বয়স্থা 

ত্রাহ্গী”। 

চ7,-8006605,773016 হাত তে 14 5 895 81587 ত 255 5 মর & 29, 

[00. 7160. 01. ৮, 6960, 

8৫৫-৮,871০ চ১272 , 2০০ ছ [29 947 8:৮5 10265 5 চজোছ। , 

251, 
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৮ 

+ 

428. 75005865 000218, নু, 0, 8০ 7, (ত্রাঙ্ী ) 

(085--010007174, 1২051০, 

429, 7, [910005, [২.০৮1৩. (কটকী ) 

ভাষানুসারী নাম £_কটুকা_-সংস্কৃত, কট.কী-_বাংলা, কট.কী-হিন্ি; কটকী-- 
মহারাষ্ট্র, কুড--গুজবাট , কেদার কট,কী-_বর্ণাট, কট,করোহিণী-_সিংহল ; 
কাটক্রোহিণী-_তেলেওড; কাটুকুবোগাণি_-তামিল , কট,ক্ষুরোহণী-_মালয়। 

কটুক! জননী তিক্ত! রোহিগী তিজ্তরোহিণী। 
চত্রাঙ্গী মতম্তপিভ। চ বকুল শকুলাদনী ॥ 
সাঁদনী শতপর্বা স্তাৎ চক্রাী মহম্যভেদিনী। 
অশোৌকরোহিণী কৃষ্ণ কৃষ্ণভেদা মহৌধধী ॥ 

'কট্যাঞ্জনী কাণুরুহ। কটুম্চ কটুরোহিনী। 
_ কেদারকটুকাইরিষ্টাইপ্যামদ্্ী পঞ্চবিংশতিও ॥ 

কটুকাইতিকটুস্তিক্তা শীতপিত্তাঅজ দৌবজিও । 
বলাপারোচকশ্বীস-জ্বরহৃত্রেগনী চ সা ॥ 

রাজনিঘণ্টঃ। পিগল্যা দিবি 
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নামপর্যায় ₹_কটুকা, জননী, তিতা, রোহিণী, তিরোহিণী, চক্তা্গী, মধত্যাপিত্া, বরুলা, 

শকুলাদনী, সাঁদনী, শতপর্বা, চক্রা্দী মৎ্তভেদনী, অশোকরোহিণী, কৃষ্ণা, ব্ভেদা, 

মহোঁধ্বী, কট, অঞজনী, কাগরুহা, কটন কট রোহণী, কেদাববট,কা, অগিষ্। আমযী- 

এই পঁচিশ্টা নাম। 

গুণপর্যায় £-কট,কা-_অভিকটুভিক বম, শীতপিত্ত, বক্ত দোষনাশক। বলাম নীশক 

চক্ষুরোগ, অরুচি, শ্বাম ও জব নাশক, এবং রেচক। 
জন্বন্থান £--হিমালষ গ্রদেশে ও কাশ্মীর এবং সিকিম কুমাঁযুন ও উত্তব ভারতের অনেক 

স্থানে জন্মে। 

বর্ণনা £_মূলীর ন্যায় কন্দযুক্ গুল্স। মূলে সরু শিকড আছে! 'গাছেব কাণ্ড শক্ত; কদ্দ 

আদছুলের স্যাঁ় মোটা। ৬-১০ ইঞ্চি লহ, পত্রের কিনাঁবা৷ করাতের ন্যায় ২-৪ ইঞ্চি 

লম্বা, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্থদেশ সরু। পুষ্পদণ্ড শক্ত হইযা উপরিভাগে উখিত হয়, 
ইহাতে পত্র থাকেনা এবং অনেক ফুল হয। পাঁপডি & ইঞ্চি লক্ঘা, ফুলের পাপংভি 
৪টা, পুষ্পন্তবক ছোট পুংকেশবহুক্ত, ইউ ইঞ্চি ল্। বীজকোষ ই ইঞ্চি লা 
ইহার আর একটা নাম চক্রার্দী। ফাবণ ইহার গীত্রেআদুলেব গ্যাষ দাগ আছে 
এবং ইহার গাইট অনেক বলিষ| শতপর্কা বলে। কট্কী গাছ অপর গাছে জভাইফা 
উঠে এবং চতুর্দিকে বিস্তৃত হয। জুন মাসে ফুল ও ফল হুয। 

ব্যবহার্য অংশ :₹--খিকড ও কন্দ| কন্চুর্ণ ১২ আনা। বিরেচনার্থ ৫ আন]। 

বৈভ্তকে কট.কীর ব্যবহার । 

চরক £_(১) হৃত্রোগে কট্কী-__যষটমধ ও কটুকী সমভাগে লইযা! গেষণ পূর্বক শর্করা যোগে 
জলের সহিত পাঁন করিবে। ইহা! হৃত্রোগে ছিভকর (চি: ২৬ অঃ) (২) 

স্তস্শুদ্ধিতে কট্কী-_থে গ্রস্থতির ত্ন্তের দোষ আছে তাহাকে কট্কীর ক্কাথ পাঁন 
করাইবে (চিঃ ৩৭ অঃ)। 

সুরত £-(১) কফপিত্তজরে কট্কী--ছুইতোল। কট-বাঁচুরণ চিনিব সহিত উঞ্ণজল যোগে 
গান করিবে (উঃ ৩৯ অঃ)| এ মাত্রা অধ,না প্রযোজ্য নহে। বিবেচনার্থ আমরা 
কট.কীর যে মাত্রা নির্দেশ কবিরাছি তাহাই প্রযোজ্যা। (২) হিন্কীয় কট.কী-- 
বণ গৈরিকচূ্ণ ও কট-কীঘূর্ণ সমভগে যধ, যৌগে, হিকারোগী , লেহন করিবে 
(উঃ ৫* অঃ)। 

মহগ্ন্থাংশের ওঁষধার্থে ব্যবহার £_কটকী বসায়ন, পিত্রলিংলারক ও পাঁচক। কামলারোগে 
গিতের বিক্ৃতিতে, অজীর্ণে ও গ্রহ্ণীবোগে ইহা বিশেষ হিতকব। যকুতেব উপর 

ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে। বিষম জরে কট.কী একটা অতি উত্তম উধধ। কটকী 
ক্রিমিনাশক (8, টব. 20০5 )। 
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ইহা অস্্ররোগে এবং যাবতীয পাবযন্ত্রের বোগে বডই উপকারী । পাকযন্ত্রের রোগে 
কট.কী ১০১৫ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ৩/৪ বার সেবন কৰিলে বিশেষ উপকার হয় 

(70000250206 )। 

শোঁথরোগে ইহাঁব উগ্রন্কাথ দিবসে ৩৪ বার ৩৪ দিন সেবন করিলে জলবৎ ভেদ 
হুইযা শোথ আরাম হয। কখন বা উহা! ১ সপ্তাহ ধরিষ! খাওয়াইলে উপকার দর্শে 
(85) 

কট.কীর পালাম্বর নাশক শক্তি কুইনাইনের অপেক্ষা কিছু কম। কিন্তু তিক্ত ও 
বলকাবক ওউধধ কপে ইহা বড উপকারী । ইহার শিকড বিবেচক, যদি সামান্তা জ্বর 
হুয এবং উহার সহিত কোঠবদ্ধ থাকে তবেদাত্ত করাইধা ইহা! জ্বর কমাইয়1 দেয়। 
একটি ম্যালেরিযা বোগীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইহ! খাওযাইয়া উহণব গাত্রের তাপ 

১০১? হুইতে ৯৯৫" হ্য--২ দিন তাহার দ্বাত্ত কমে নাই, তৃতীষ দিনে কিছু কম 

পরিমাণে খাওইবাঁৰ পর পেট ধবিষা যাঁষ ও ত্র একেবারে বন্ধ হয (0২৫০০: 
[0 102065, )। 

কট-কীর শুঁডা ২ ড্রাম চিনিও গরম জলের সহিত পান কবাইলে বিরেচনেব কা্জ 
কবে। 

পিতজরে কট.কীব মূল, যষ্টিমধ, কিদ্মিস্ এবং নিমের ছাল প্রত্যেক ই তোলা ও জল 
৩২ তোল! লইয়া পাক কবিবে এবং ৪ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয! পান করিলে 
পিত্তজব আবাঁম হয। 

কট-কী, বট, হরীতকী, চিতামূল সমপরিমাণ মিশ্রিত কবিয। ১ ড্রাম পরিমিত গোমৃত্রের 
সহিত পান কবিলে দারুণ অশ্পরোগেব যন্ত্রণা কমিষ। যায়| 

01999 8 সংক্ষিগ্ড গুণপরিচয় £- 

মূল--তিজ্ঞ বিরেচক, অগ্ম্দ্দীপক, জরে, অগ্নিমান্দ্যে এবং বিবেচক ওধে উপদান 
হিসাবে ব্যবহধত হয। কীকৃডা বিছাব দংশনে উপকারা। 

মন্তব্য £ ধর্বন্তরীয নিঘণ্ট,ব আদর্শবিশেষে উধনু্থে প্রক্ষালণ পূর্বক কট.কী শোধন কবিবাৰ 
উপদেশ আছে। চরক, ভেদনীয়, স্তন্থশোধন ও লেখনীষ বর্গে কটুবী পাঠ কবিযাছেন। 
যে ধ্রব্য দেহেব ধাঁতু ও মল শোধন পূর্বক বর্ষণ করে তাহাকে “লেখন” বলে। 

ভাবপ্রকাশকার বলিয়াছেন_-“ধাতুমলান্ বা দেহশ্য বিশোস্তোল্লেখয়েচ্চ যৎখ। লেখনন্ত্ 

যথা ক্ষৌন্রং নীরমুষং বচ! যবাঃ| নবেঃব। কট.কীকে 'টনিক' অর্থাৎ বল্য বলেন। 

ঢ$5-2০5১ হাত 2915 2717 পেত 80 9395 100, 01605 215 6669 
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429, 910010128 0008 [২০51৩, (কট কী) 

(3289-00-51, 7410, 

430. 0 60£01804613908 ৪11. ( ছেটি কুক্সিম। ) 

ভাঁবানুনারী নাম £তকেশী কুকুন্দর, কুলছদ--সংস্কৃত; ছোট কুক্সিমাঁবাংলা , 
তামিবাকু-_হিন্দি ; কোঁণহল-_বোগ্ছে। 

ঝুকুন্দর স্তাঅচুড়ঃ সুগনপত্রো শ্ৃদুচ্ছদঃ 

কুকুন্দর 2 কটুস্তিক্তো জররক্তকফাপহঃ। 
তত্মুলমার্্রং নিক্ষিপ্ত বদনে মুখশোষহ্ৎ ॥ 

ভাবপ্রকাশঃ ৷ গুডুচ্যাদিবগঠ। 

নামপর্যায় ৫ কুকুন্দর, তাঁত, হুক্ষপত্র ও মৃছ্চ্ছদ- এইগুলি নাঁম। 

গুণপর্যার ৫ কুহন্দর_কটুতিকতরস, জর, রদৌষ, কফনাশক। ইহার আব্রুল দৃখে 
বাখিলে পিপাসা নষ্ট হয়। 

জন্মস্থান ৪--সয্গ্র বদদেশ, পাঁরাব হইতে সিংহল। হুগলী, হাগডা, বর্দধযানঃ ২৪-পরগণা, 
ময়দান ও বাগনে জন্ধে ! 

৮৪৯ 
১০৭ 



' বর্ণনা £__বর্ষজীবী উদ্ভূদ্। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, মোটা! ও নরম। পত্র ২_-৪ ইঞ্চি লঙ্কা | গভীর 
ভাবে বিভক্ত, মোটা ও দ্াতযুক্ত। পু্পদও ১-২ ছুট । পুণ্পবৃস্ত $*$ ইঞ্চি, পাপড়ি 
ডিথ্বাকৃতি ওলঘ্বা। পুণ্পের ব্যাস ই ইঞ্চি, ীতবর্ণ , পুংকেশর লোমময়। বীজকোষ 
অল্প গোলাকার; &-উ ইঞ্চি। বাঁজ লম্বা । ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্যাস্ত ফুল ও 
ফলের সময় । 

ব্যবহার্য অংশ £_ প্র, সমগ্র উত্তিদ্। মূল, পত্ররূস ১-১ তোলা) ষুলচূর্ণ ২-৮ আন1, মূলের 
কাঁথ ৫-১০ তোলা। 

মুগ্রন্থাংশের ওযধার্থে ব্যবহার 8_উড্ভি্ ঈষৎ তিক্ত এবং চটচটে । দেশীয় লোকেরা 
ইহার রস ১ আউদ্দ পরিমাণ জরনাঁশক বলিয়। ব্যবহার করে) ইহ! রক্ত আমাশয় ও 

চন্দরোগে ব্যব্হত হয় (80200. [0এ.,)1 

সমগ্র গাছের রস গ্র1তে ও সন্ধ্যায় ই ছটাক পরিমাণে ব্যবহার কৰিলে উপদংশজনিত 

শ্বোটক আরাম হয। ইহার বস সমপরিমাণ সরিষার তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে 
বাত ও পাঁয়ের জ্বালা আরাম হয় (ড72৫:)। ইহার শিকড চর্ধণ করিলে পিপাসা 

দূর হয় (৬128)। পাতার বস চিনির সহিত খাইলে বক্তঅর্শেব শাস্তি হয়। ইহা 

অতিশয় ব্মনকাঁরক | বালকদের সন্দি ও বঙ্ষপ্রদীহে ইহার রস হিতকর | ইহ! বহমূত্ 
রোগে হিতকর (৬2৮) 

পাতার রসের প্রাণ লইলে পাঁলাজর আরাম হয় বলিয়া কথিত আছে। এ দেশীক্ 

লোঁকে ইহার $ ছটাক পবিমাণ বপ রন্ত-অতিসার ও পাঁচডায় ব্যবহার করিতে নির্দে” 

দেন (05209015 122 4 01 

0০59275 ই_ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচম্__ 

পাতার রস $ দিথতাকরিক, সক্কোচক, উপরাময় এবং আম্শয়ে উপকারী । 

গাছের রপ £ চরের স্ফোটক ও জরে ব্যবাষ্য। 

মন্তব্য ঃ কুক্মিম! অবপাদক, এবং অতিসারে ধারক। ইহার ভটায় ও পাতায় লোম 

আছে। পাত নরম। পত্র প্রান্ত তরঙ্গাধিত। সমগ্র উদ্ভিদে বিশেষতঃ পত্রে এক 
প্রকার তীব্র গন্ধ আছে। ফুল হরিন্রাবর্ণ। 

ঢ1--৬1576, [], 6165) & 0০ 01406 ১ 019 &0 3890 [00,160 

15 ৮ 691. 

6 9ন ৭ 15251. , ০০৭ শুক 25 100 5 উদ 0575] ১ চাও, কন 

250, 
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রঃ 
হ ১1 ্ টি পর 

স্ ৬. চি 
490. 08518 ০0:01761/1511872 ডাঃ. (ছোট কুকসিমী ) | 

05004-- খাট 9৪28 [খা 

431. [7 800০5560115 [গামা (হল্দে বনন্ত ) 

[.. 200305 (0709) 0- [0026 

ভাষানুসারী নাম :-হুল্দে বসন্ত--বাংলা, গার্গাদার--বোছে ; ঢোল-_মহাবাষ্ট ; ভিন্টা- 
চাটি--গুজরাট। ্ 

জন্মস্থান £--দমগ্র ভারতবর্ষ, পুরাতন দেওধালের উপর ও নদীর কিনারায় জন্মে। 
বর্ণনা ঃ-বরধঘীবী গুয্স। ৪-১০ ইঞ্চি উচ্চ হয। কাণ্ড ও পত্ত লোমঘুক্ত। কাণ্ডের 

উভদদিকে যুগ্ম পত্র হয়ু। শাখাগুললি বহপত্রবিশিষ্ট। পত্র ১-১২ ইঞ্চি লম্বা, বহশিরা- 
যু, কিনারা কত্তিত। প্রত্যেক গাইট হইতে এক একটি ফুল বাহির হয়। ফুল ছোট, 

উজ্জ্ন পীতবর্ণ। বহির্বাদ $ ইঞ্চি। পুষ্পনল পীতবর্ণ। বীজকোব লোমধুক্ত। বর্ষার 
পর হইতে মীতকা পর্যস্থ বৎসরের প্রীয মকল সময়েই ফুল ও ফন হয়। 

ব্যবহার্ধ অংশ ₹-গত্রের রস। 

মূগ্রন্থাংশের ওঁধধার্থে ব্যবহার ₹_ক্দেশে ইহার ধস বকষপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় এবং 
ধনে গাছের সহিত মিশাইগ্র চর্ববোগে প্রয়োগ করে! ইহা অতিশঘ তিজ্ত ও সৌগছ- 

যুক্ত (352০00)1 

৫৯ 



3109985 ২-_সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 

রস-পুরাতন কাঁসিতে ব্যবহৃত হয। 

ম1-77০010 10. 1, €. 8757 গজ 80 8554১ [0৫ 8160. 01 0694 

ঢ২৪£-চ, 93. 1, 12627 0. ঢু [5 10594 8 85 09 2764 2 চাইছে 

নদ 250. 

49]. [71067561812 00019660119 17910), ( হল্দে বসন্ত ) 

3505--111%010717701,4 0 টি 

452. [5 82861997209 81826 (কপুরি ) 

[5 2:010085109 (1:81010 [৩াণ 

ভাধা্ুসারী মাম £_ম্জ-_সংস্কত; কপূ্ব_-বাংলা ; কুই।হিন্দি; অন্ধলি- মহীবাষ্ট্র; 
মন্গানাবী-_মালয়। 

অন্ুস্থান $--ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবন অঞ্চলে গুকুবে জন্মে। 

বর্ণনা £-মহ্ণ লোমযুক্ত উদ্তিদ,। জলে বিষ জলাভূমিতে জনে । কাণ্ড মোটা, নরম ও 
সরল, ১-২ ফুট উচ্চ প্রা শাখ| হয় না। পত্র ১২-২ ইঞ্চি, ডখটার বিপরীত দিকে 
ঘুগাপত্র হয়। কখন বা তিনটি দেখা যাঁধ। পত্রের কিনারা করাতের স্যায় দীতঘুক্, 
অগ্রভাগ ষরু অবনত | ফুল এক একটি হয়। ফল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, বেগুনে 

৮৫২ 



দাগ আছে। পুনও ১ ফুট লঙ্কা ; ফুলের বৌটা ই ১ ইঞ্চি। বীজকৌয হা । অগ্রভাগ 
মরু উত্তিদ্ দেখিতে অনেকট। কুলেখাঁড়ার ্যান্১--কুলেখাডা গাছে কাট মাছে 

ইহাতে কীট। নাই। বর্ষাকালে ফুল হয় । শীতকালে ফল ধরে। 

ব্যবহার্য অংশ £_সমগ্র উদভিদ্। 
মুলগ্রন্থাংশের উঁষধার্থে ব্যবহার ৪_ ইহা জরে নিগ্ধকর ইধধ। 

0193985 :--সংক্ষিগ্ত গুণপরিচয় 

গাছের রপ- প্রতিষেধক | জবে ক্সিপ্ধকব | ভ্ত্রীলোকদের স্তদ্তুপ্ঠ যখন অন্ন হয, তথন 

তাহাদিগকে ইহার রস খাওয়াইলে ছুগ্যশোধিত হয়। 

716.-100515 8০ 92905 1180, 1060, 815 ৮696, 

[6£-ঢ) 8, 1দাছ১ 268 3.5 2,264 ১ চা) লু, 5 251 

433, 157 86০01014550, ৪ (কাপুর) 

1 200105 0905) টিতে 

ভাষামুসাবী লাম 2-_-অসরাগন্ধক--সংসৃত; কাপূরি__বাংলা। 
জদ্মস্থাল £_-বঙ্গদেশের ধাঁনজমিতে ও আত্রন্থীনে বহুপরিমাণে জন্মে । 

৮৫৩ 



বর্ণন। £-গুনজাতীয় উদ্তিদ। ধান জমিতে জো; সটরাচর গ্রাছেব কতক অংশ জলে ভূবিযা 
থাঁকে। গাছ ৪-৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়। ইহার গন্ধ তাঁপিনেব স্যায। ভ্রিপত্র বিশিষ্ট উদ্ভি। 
গাছের কাণ্ড নরম ও মোটা । কাণ্ডের উভয় দিকে একটির পর একটি পত্র জন্মে; 
উ-উ ইঞ্চি লঘা। পুষ্পস্তবক ও ইঞ্চি। বহির্বাস ট-উ ইঞ্চি ল্বা। এই গাছের আরও 
২টি জাতি আছে_ড৪ 20650016118 এবং ৪]. 100825 ১ প্রথমটির কাণ্ড 

মোটা! পত্র ঘন ঘন থাকে_ ইহা উত্তরপশ্চিম ভাবত, মোরাদাবাদ ও গাডোযাল 
নামক স্থানে দেখা যাষ। ঘিতীক্নটির কাণ্ড লথ্থা__ইহ! দাক্গিণাত্য ও অযোধ্যাধ দেখা 

যায়। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্চপ্ত এই গাছের ফুল ও ফন হুইথা থাকে। 

ব্যবহার্য অংশ £_ সমগ্র উদ্ভিদ 

মূল গ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ৫-_ইহা বিষদৌষনাশক। ইহার বস গাঁয়ে লাগাইলে 
সংক্রামক রোগ হয না। ইহার রসের সৃহিত নাবিকেল তৈল মিশাইম্স! যে তৈল 

প্রস্তুত হয় তাহ! শ্লীপদে (গোদে ) লাগাইলে উহা সারিয। যায় (713622৫)। 
[00 7081001]7 ইহাকে 09010001865 21521092. বলিয়। বর্ণনা কবিয়াছেন । এট 

গাছের টাটুকাগন্ধ কর্ুরের মৃত বলিয়া ইহার বাংল! নাম কার্পূর। 
[80200015118 1২080028510 3. 1097. নামে আব এক প্রকাব গাছ আছে। ইহা 
ছোটনাগপুর ও উদ্ভববঙ্গে পুরিণীর ধারে গ্রচুর জন্মো__ইহাকে বাংলীষ কালাকপ্ুর 
বলে। / 

1089%5-সংক্ষিগ গুণপরিচয় 

গাছ £-প্রতিবেধক | 

গাঁছের রস £_ প্লেগ রোগে গাষে মাথিলে উপকার হয়| আদা, জীরা, এলাচ, লবঙ্গ 

এবং অন্ান্ত গন্ধ ভ্রব্যের সহিত মিশাইস্সা আমাশরে আভ্যন্তরীণ প্রয়েগগে উপকাষ 

হ্য। 

578.--1২06605, [2016 1151, 185 & 1,036 7 তাত 20 9৪৮, 100, 
150. 2], 0696 37 তাও, 8], 2655 055, ছা, 

[২০ শন 1%১ 271 ১ 8২00, নূন 597 2 8৮১ চা 2654 2 25105 হত, 

251, ্ 

্ ৮৫9 



433. [/100100018 82800101055, 8৮ ( কার্দুর ) 

021)85-]াখা)াাব& ঠা, 

454. 15 ৮550৫805217 (বকপুজ্প) 

ভাষানুসারী নাম :_-ববপুষ্প-_বাংলা ; ববপুষ্পী-_মহাবাষ্ট্ 

জন্মস্থান £--সমগ্র বজদেশে জন্মে 

বর্ণনা ₹_মরল, চিধণ লোমঘুক্, বর্ষজীবী উত্তি। গাছের গো! হইতে শাখা বাহির হয়। 
গাছ ৪-৮ ইঞ্চি নহা। পত্র ২-& ইঞ্চি লা) বৌটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, 
বৃস্তদেশ মোটা, দেখিতে ছোল! পাতার স্যায়। পুষ্গদণ্ড নরম, উহা পত্রের গু 
ন্যা। বহির্ধাস উ-$ ইঞ্চি লঙ্ক!। 'ছুলের পাপড়ি ওটি, বোটার দিক নলারুতি। 
বীজকৌষ গোলীকার | বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়। 

ব্যবহার্য জংখ £-__সমগ্র গাছ। 

ুগ্রচ্াংশের ওষধার্থে ব্যবহার £_এই গাছ হইতে যে স্ব প্রন্তত হয় উহ! গণোরিয্নার 
উধধ (1052000521১ 14)। 

ছ৫৫ 
সনি 
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গীছের রস--বালকদিগের সবুজ ভেদ হইলে ইহাতে উপকার হয়। 
16 2-10650, লতেনেপুহাত য়) 0577 টপ: 80 825০, 00, ৩৫, ঢ15 6 

698 4. 

9 5, 8,155 2815 0020, [5 25197 7 80511 269 ; 00810, নে, ঢা, 

434 'চ0020575 25710918 £1] (ব্বপুষ্প ) 

35005101241 [40 

435. 70. 2৩225 180৮. (ভিজিটেলিস,) 

ভাবানুসারী নাম ২10165815--8:08 ১ ভিজিটেলিস্-_বাংলা। 

জন্ান্থান ?-_ইউরোপের বহস্থানে বালুকাময় ও প্রন্তরময ভূমিতে, আর্জোন ও মাদেরা দ্বীপে 
জন্মে। এক্ষণে আমেরিকার ওরেগন, ওয়াশিংটন, ভাঞ্জিনিয় গ্রভৃতি স্থানে চাষ 
হইতেছে। ভারতের সিকিম ও দাজ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে অনেক ডাকবাংলার নিকট 
ডিজিটেলিস্ গাছ শৌভাবর্ধন করিতেছে। ভারতে বছুপরিমীণে ইহার চাষ 
আবশ্লাক। 

৮৫৬ 



বর্ণমা £_বর্ধজীবী বা বছবর্ষজীবী উত্ভিদ্। প্রথম বৎ্সবে গাছেব গোভাষ ঘনপত্র হয়, দ্বিতীয় 
বৃৎমবে গাছ ৩-৪ ফুট উচ্চ হয়। গাছের গোডাবু পত্রে অপেক্ষাঁকুত বৃহৎ । অগ্রভাগের পত্র 

ক্রমশ: ছোট । পত্র ডিথ্বাকৃতি, ৪-১২ ইঞ্চি লা এবং ২-৬ ইঞ্চি চওডা, দেখিতে অনেকটা! 

ধুতরা পাতার স্তাষ। পঞ্ের উপরিভাগ ফিকে সবূজবর্ণ ও কৌকডান, বৃদ্তদেশ ক্রমশঃ সরু, 

পৃত্রেব অগ্রভাগ মোটা, নিম্দেশে ধূলরের আভীধুক্ত, কোমল ও ছোটলোম আছে। 

কিনার! গোলাকার দাতবুক্ত। ইহার ফুল হইলে গাছটি দেখিতে মনোহর হয। ইহার 
গপ্পদণ্ড গ্রায্ ১৪ ইঞ্চি লা হয় এবং উহার চতুদ্দিকে গোডা হইতে অগ্রভাগ পর্যস্ত গুচ্ছ- 
বন্ধ ৬০-৭০টি বড ফুল হয়। ফুল বেগুনে, ল্যাভেগ্ার বং-এর ও শ্বেতাভ। ফুলগুলি 

নিয়দিকে ঝুলিয়া থাকে । ইহাব অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ ও লালবর্ণেৰ দাগবিশিষ্ট। শ্বেতবর্ণ 
নরগ লোমাঁকুত। ফুল দেখিতে তিলফুলের ন্যায়। ফুলেব বহির্ববাস ৫ ভাগে খণ্ডিত। 

ফল $ ইঞ্চি লম্বা। উহাতে বহু বীজ জন্মে। জুন মাসে ফুল ও ফল্ হয়। 

ব্যবহার্য অংশ :- পত্র ও মূল। 

মূলগ্রন্থাংশের ওধার্থে ব্যবহার 8_দ্বিতীয বৎসরের গাছ হইতে ফুল জন্গিবার পূর্বে গত্র 

সংগ্রহ করিতে হয়। এইগুলি অতিশয় যড়ের সহিত শুল্ক করিতে হয়। তৎপরে বায 

চলাচল করিতে না পারে এমন একটি পাতে সযস্তে রাখিয়া দিতে হয়। পত্রগুলি ভাল 

কবিয় শুক ন। করিলে কিংব| বৌন্রে ও -আব্ররতায় বাঁখিলে উহার গুণ নষ্ট হইয়া 

যাষ। 

ইহা অতিশয় ক্ষমতাসম্পন্ন উধধ। ইহা হৃদ যন্ত্রে উপর বেশ কাঁজ করে ও মৃত্রকর | 
ইহা। হইতে 101810110 গ্রস্তত হয় এবং উহা! শুষ্ক গুঁভা পত্র অপেক্ষা শতগুণ শক্তি- 
শালী। 

ডিজিটেলিস্ ও 10181112 প্রয়োগ করিতে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, কারণ 
শেযোন্তটি অতি উগ্রবিষ। ইহা অধিকদিন বাবহার করিলে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ 
পায়। ডিজিটেলিদ্ শোখ ও হৃৎপিণ্ডের রোগে বিশেষ মূল্যবান ইষধ, ইহা হ্ংপিও 
ঘটত বোগে উহার ক্রিয়া বাডাইয়া দেয় ইহা জর ও অবঘাতিক জর রোগে 
প্রয়োগে অতি কুতকার্ধতার সহিত রোগ আরাম করে। অপেক্ষাকৃত বেশীখাত্রায় 
প্রম্নোগ করিলে ক্ষিপ্ততা। ভয়ঙ্কর সদ্দিজনিত আক্ষেপ, খতুনাশ, গর্ভাশয় হইতে বন্ত- 
আব রোগ আরাম করে। ইহা কাযোন্রেককারী। 

31০855£5 £ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ 

পাভা-ংপিণ্ডেক ঘে কোন পোগে অতি মূল্যবান উধধ। বিশেষতঃ হৃংপিওকে 
শক্তিশালী করে এবং উহার পক্ষে রসায়ন। 

-৮৫৭ 
১০৮ 



ছা£.-৮/০০০, 14০0. 9০6, 1১ £. 24 ৫790), 0. 3,521, 678, (1832)? 8276 €. 

পুত, 0050, 00, 005 0195 ০ নআগগাণেক হাত 216 525+ চা ॥ 0797) । 

71013, 10. ডে) আও €0688. 

66 তেজ, 000]. (95০ 20, অফ, 208 0904) 0.৯ 1099০ এপচত 

চি, 01. [09856 30115 ০, 219, 0,933 0.911)3 বৈতছা, 01200 হত 

? 00911). 

435 000915 চিএ 1108, (ভিজিটেলিস্ ) 

[, টায় 08067, 

(2াঃ50302770 8 তাও 

436, 0. 10010010 ঘা (শোন ) 

ভাষানুসারী নাম ৫-শ্োনাক, টে্ট,ক, শুকনাশ-_দংস্কৃত ; শোনা-_বাংলা, অরনু, 
সোঁণাপাঠা-হিন্দি, টেন্ট,মহাবাষ্ট্র, অরডুশো--গুজরাট ; শোঁণা-কর্ণাট ; 
ফণফণাঁ উৎকল ; পেন্ধামান্ু, দৃ্বীন্তাম-_তেলেও্ড ; পন, পধধমুলিল, বঙ্গ-আদ্তা_ 

তামিল; বাঁনহাতক-_ সাঁওতাল ; তোটিল-সিংভূম। 

৮৫৮ 
ক্ষ 



শ্বোনাকঃ শুকনাসম্চ কটুলোইথ কটভ্তরঃ। 
মধুরজভেবাইরলুকঃ প্রির়জীবঃ কুটন্লটঃ ॥ 

হ্যোনাকঃ পৃথুশিন্দেিন্য ভল্লকো দীর্ঘবস্তকঃ | 
গীতরৃক্ষম্চ টেষ্ট,কো ভূতদারে৷ মুনিদ্রমঃ || 
নিঃদারঃ ফন্তুবৃন্তাকঃ পুতিপাত্রো বনন্তকঃ। 
মণ্ডুকপর্ণট গীতান্দো জদ্গুকঃ গীতপাদকঃ ॥ 
বাতারিঃ গীতকঃ শেণঃ কুটনণ্চ বিরেচনঃ | 
ভ্রমরেষ্টো বহিজঞ্ঞো নেত্রনেত্রমিতাঁভিধঃ ॥ 
স্যোনাকযুগলং তিক্ত শীতলং চ ত্রিদৌষজিও। 
পিশ্শ্রেন্সাতিসার্বং অন্নিপাতজর(পহম, ॥ 
টেন্টফলং কট.বঃধ) কফবাঁতহরং লঘু । 
দীপনং পাচনং হগ্তং কচিকৃল্বর্ণািকম্ | 

রাজনিঘণট। প্রভদ্রাদিবর্গ :। 

মামপর্ধযায় ৫ হ্যোনাক, শুকনাস, কটু, কটন্ুর, মঘূরজঙ্ঘ, অবলুক, প্রিরজীব, কুটক্লট-_ 
এইগুলি নাম। অন্য আর একপ্রকার শ্তোনাক আছে ভাহার নাম পৃৃশি্, ভন্গক, 
দী্ঘবন্তক, পীতবৃক্, টেপ্টুক, ভূতসাব, মুনিষ্ষম, নিংসার, ক়বস্তাক, পৃতিগত্র, বমস্তক, 
মগ কপর্ণ' গীতা, জ্ক, গীতপাদপ, বাতাবি, গীতক, শোঁণ, কুটন, বিরেচন, রবে, 
বছিজজ্ব--এই বাইশটি। 

গুণপর্ধযায় ৫-উভ্য প্রকার শ্টোনাক-তিক্তরস, শীতবীর্ধ্য, ত্রিদোদ নাশক। পিতা, 
অভিসার নাশক ও সন্িপাতজর নাঁশক। 
স্রোনাক ফন_-কটুরপ উদ্ষবীরধ, কফ ও বাণুনাশক, লঘুপাক, অণদদীপক, পাচক, 
বলকারক, কচিকাঁরক এবং বিপাঁকে লবণান্ বস 

জন্মস্থান 8_ ছোটনাগপুর, বিহার, উত্তরবদ| চট্টগ্রাম, হুগণী, হাগডা, বর্দধান, বীকুডা 
জেলার স্থানে স্থানে জন্মে । বোরানিক্ গার্ডেন, শিবপুব | 

বনি! --২*-৩০ ফুট উচ্চ গাছ। ছাল পুর, পত্র ২-৪ ফুট লঙ্া, পক্ষাকার, অগ্রভাগে একটি 
পত্র খাকে। পত্রিকা ৫ ইঞ্চি লা, ৩-৪ ইঞ্চি চওডা, অগ্রভাগ লক্ষ, কতকট। 
বেলপাতার স্যার। বৌট|! ছেটি। পুপপদণ্ড ১* ইবি, পুষ্গস্তবব ১২ ইফি, মাংসল। 
ফুলের গন্ধ অগ্রীতিকর। অভ্যন্তরভাগ কিকে লালের আভাবুক্ত গীতবর্ণ। বহিভাগ 
ঈবৎ লালের আভাবুক্ত বেগুনে। পাপ্ভি $-১ ইঞ্চি। বহির্দাস ১৪ ইঞ্চি, 
মাংসন। পুংকেশর খর্বর ও বিভুত, পশময়। পঞ্চম পুংকেশর অপর ৪টি অপো 
। ভ্রীকেশব ২২ ইঞ্চি। ফল ১-৩ কুট লা, ১-৩ই ইঞ্চি 5ওডা, কিনারা কতক 
পরিমাণে বন্র। বীভ্ুকোষের আবরণ কাঠের মত শত ও চেস্টা। বীজ গণ সহিভ 
৩ ইঞ্চি লগা, ১৯ ইঞ্চি চওডা। ফল চেট্টা, লঙ্খ, দেখিতে তরবারিব ছ্চায়। 

৮৫৯ 



দুইদিকেই ক্রমশঃ সরু (8০০10 8 0 ই. 080)। বর্ষাকালে ফুল হ্য এবং 

শীতকালে ফলপাকে। 

ব্যবহার্য অংশ :--তক্, বীজ ও ফল। মাত্রা-পাঁতা চর্ণ ২-২ আনা; ক্বাঁথ_৫-১০ 

তোলা; বন ১-২ ভোলা । 

বৈদ্ধকে স্টোনাকের ব্যবহার । 

সুশ্রত £--(১) অতিসারে শ্লোনাকতক্্_-শোনাগাছের মূলের ছাল উত্তমরূপে পেষণ পূর্বক 

পিগারুতি করিবে। পরে গামার ও পন্সের পত্র দ্বার। এ গিত্ত আচ্ছাদিত করিয়! 

তর দ্বারা বেষ্টনা করিবে। অতঃপর মাটির লেপ দ্যি! তপু অন্নারের উপর স্থাপন 
করিবে। অভ্ন্তরস্থ পি স্ুসিদ্ধ হইলে, অঙ্গাঁব হইতে উত্তোলন কবিধা রস নিদ্ধাশিত 

করিবে। এই রস শীতল হুইলে, মধুযৌগে অতিসার রোগীকে সেবন করাইবে 
(উ: ৪* অ:)। (২) পুতনাপ্রতিষেধে অরলু-শ্োনাক মৃূলেব ছাল জলে সিদ্ধ 
করিধা সেই জল বালকের গাত্রে সেচন কবিলে পৃতনাগ্রহাক্রান্ত শিশু নিরামধ হষ (উঃ 

৬২ অঃ )। 

মূলগ্রন্থাংণের ওধধার্থে ব্যবহার £_হইহার শিকডের ছাল হিন্দু আঘূর্বোদ শাস্তে দশমূল 
পাঁচনের একটি মপলারপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ধারক, বলকারক এবং উপরাময ও 
রক্ত আমাঁশয়ে বিশেষ উপকাবী। শীল্রধির, ইহার ঝলসাঁন শিকডের রস, 
শিমূলেব আঠা, উদরাময় ও বক্তম।মাশয়ে বিধান দেন। তিনি আরও বলেন যে, 
ইহার শিকডের ছাল তিল তৈলের সহিত ব্যবহার কৰিলে কর্ণশূল ও কানের পুঁজ 
আরাম হয়। 

বলদেব কাধে ঘ| হইলে রুষকেবা সমপবিমাণ হগ্সদ্রাযোগে ইহাব ছাল বাটিযা প্রলেপ 
দেয়। 
[01 8৮০৫০ বলেন ইহার ছাল ঘায়ে, কণ্তিতস্থানে ও ভমস্থানে প্রয়োগ করিলে 
উপকাব হুয। ইহার শিকডের ক্ষাথ শোথেব পক্ষে হিতকর।| 107.9. চচ০া9 
বলেন, ইহার ছাঁলেব ক্কাথ বাতজনিত ফুলায বিশেষ হিতকর। শোনাছালের ক্কাথে 
বাত ধোয়াইযা বছ সংখ্যক রোগী আরাম হইযাঁছে। ইহা! একটি পরীক্ষিত উষধ। 
মানা গড € হইতে ১৫ গ্রেণ, দিবসে ৩ বার , ১ আউন্স ণিকড, ১০ আউন্স জল, 

অবশেষ ১ আউন্স, দিবদে ৩ বার। ইহার গুড ইপিকাকের্ গুঁডা অপেক্ষা অনেক- 
অংশে উৎকৃষ্ট । ইহার জবনাঁশক শক্তি নাই (05200, 1119 16)1 

ইহার কচিপাত। পেটফাপ! ও পেটের দোষ নিবারক | শোনাবীজ বিবেচক (01275 

0৫ 012802 288০0 125) | শোনা ছালের কাথ বেদনা নিবাঁরক বলিষা শোথ ও 
বাঁতবোগীকে ত্বান ও ধাবন জন্য ব্যবহৃত হয়। 
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সেও ৫ -সংজিক্ঠ গুগপরিচয় ২৮ 

মূলের ছাঁল ₹-দক্কোচক, উরাময় এবং আমাশয় উপকারী। 

ছাল £ হলুদের সহিত মিশাইয়া গড করিঘা গরু ও ঘোভাঁর কাঁধের ঘাযে উপকারী! 

ছাঁলের বস £--ঘর্ষকারক, বাতে উপকারী, তিক্র ও রসায়ন। 

কচি ফল £_উরায়ান নাশক, অৃদীপক। 
বীজ £-_বিরেচক। 

কা £_কীবৃডা বিবার দংশনে উপকারী। 

মন্তব্য ₹_চরক-_-অন্বাসনৌগগ, পূরীষসংগ্রহণ, শোধহর এবং শীতগ্রণমনবর্গে হ্োনাক 

পাঠ করিয়াছেন। রাঁজনিথণ্টক্ত “স্ঠোনাকো! পৃথ্িশিহবোহন্ ভবকো দীর্ঘ্ভক?? 

পাঠ কৰিয়া গ্রভীতি জনে যে টুটুক এবং হৌোনাক পৃথক_বাছ।পৃদুশি্ ও দীরঘ্তক 

তাহাই টুটক। টাকাকারগণ টুক ও হ্টোনাক এক অর্থ ব্যাথা করিয়াছেন। 

মা8- 80৮15 0 1337 ১ 805৫5, ছে 2,043) [01818 8৪9৮ 

[ও 7050 চ1, 6. 704. 

6-, 9 1, 278 1050, মূ. 2005 110 8.65 £5 787, চো 

ল,255, 

436, 0:00 আত ড2৮ (শোনা ) 

৮৬১ 



(61709-57717,05127াহ101৬ 02220, 

497. 5 £90880002 100. (গীতপাট লা) 

ভাধানুপারী নাগ ৪_-বাটোলী_সংস্কৃত; গীতপাট,লা, ধারমার, আটকপালী-_বাংলা ; 
পাদাব-_হিন্দী; পাভাল-_বোশ্বে;ঃ কালুডি--কাণপুর , কাবিন-কার1--মালয , 
কুণাল কানাবিকখাম--তামিল , আগাদ।, কালিগোষ্ট, তেলেগু 

জন্মস্থান -উ্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, ব্রদ্ষদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ধ। বোটানিক্ গার্ডেন, 

খিবপুব। 

বর্ণন! $ _বৃহদাকাব গাছ, ৩০-৬* ফুট উচ্চ। বস্তকালে পত্র পড়িয়া যায়। হচ্ছ লৌমযুক্ত, 
ছাল ধৃববর্ণ, বাহিরের ছাল কর্কের মত। কাষ্ঠ শক্ত, ধূসরবর্ণ। পত্র পক্ষাকাব, ১২- 

১৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সৌগম্বযুক্ত। বর্ির্বাস & ইঞ্চি, ওটি দীত বিশিষ্ট। পুষ্পস্তবক 
পীতবর্ণ, বেগুনে ও লাল বং বুক্ত। বীজাধারের মধ।শিরা উন্নত। ফল লম্বারুতি, নবম 
এবং বক্র, ১০-৩০ ইঞ্চি লা, উ ইঞ্চি চওড| ও মৃহণ | বীজ ১ ইঞ্চি লঙ্বা, ও ই ইক 
চওডা। ফল ফাটিয! বীজ বাহির হয। গ্রীশকালে ফুল হয এবং শীতের শেষে ফন 

পাকে। 

ব্যবহার্য আংশ £- ফুল, পত্র ও শিকড। 

মূল গ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহীৰ :₹ ইহার প্র ও ফুলের বাথ দ্বরনাণক (শি 71014 
67165 )। 

01999215 ৪_সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 

মূল, পত্র ও ফুল £_ক্কাথ কবিষ। সেবনে জ্বব নাশ করে । 

পত্রের রস 2_লেবুর রসেব সহিত ব্যবহারে উন্নাদরোগ আরাম কবে । 

ফুল ও ফল £_াঁকভাবিছাব দংখনে উপকাবী। 

16120 105 61341 5) গত ; হা], এয ৮72১005590৩, 30৮ গা, 

স্1, 26. 

সত ঢু৪নত হছ। 382 5 20%, ঢা, হা) 106 2 8১0,125 7901 
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এয়া, 9:0:6099০যাঘ 0০0৫৫0]0]0 100, (পীতপাট ল।) 

438 9, 988501079 ]90. (পাকল ) 

ভাযীফুসারী নাম :_গাটনী, বসূতী, আবাসী_-সংদত » গারপ্র-বাংলা? গদ্ গাড়ী 

_ হিলি) পারুল-বোছে) হাদী বর্ণটি ) পাডনী_ মহারাষ্ট্র কারগর কালি" 

গোটি চেটতেলেও) পাদিরি--তাবিল) গাডল-পাাব' দা কানপুর , 

পুপাটিবি-মানয ১ পাটুডি-_উতকল। 

পৃটিলী তাজপুঙ্গী চ হুস্তিকা রক্তপুপ্পিকা। 

বনন্দুতী চামোথ স্থানী চ বিটনল্লভা | 

সথিরগন্ধাইদ বানী চ কালরস্টানদুভুহরা | 
গাঁটিলী তু বলে তিস্তা কটু কদাভভিৎ। 
শোকাানরনি্ীবশমনা সঙ্গিপাতনু। 

সিহগাটলিকা চানাঃ বিতকুন্ত। ফলেবহা। 

বিভা মোখা ভুবেব।া নিভাহ। বাষ্ঠগাটল। 

পাঁটলী দলা প্রোন্তা জের। বন্দুদিভাহ্য়া | 
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সিতপাটলিকা তিক্তা গুরূষণা বাতদৌষজি। রর 

বমিহিন্কাকফদ্ী চ শ্রমশোধাপহারিকা ॥ 
রাজনিঘণ্ট,ঃ। বরবীরাদিবর্থ ৫ 

নাঁমপর্যার ১_ পাটলী, তাত্রপুম্পী, কুস্তিকা, রক্তপুশ্পিকা, বসন্তদূতী, অমোঘা, স্থালী, বিটবল্তভা, 

স্থিরগন্ধা, অন্ব,বাসী, কালবৃন্তী-_এই এগাঁরটি নাম। 
অন্য গ্রকাব পাটলী আছে তাহার-_সিতপাটলিক।, সিতকুভভী, ফলেরুহা, সিতা, মোঘা, 

কুবেরাক্খী, সিতাহ্বা! কা্ঠপাতলা_-এই আটটি নাম । 

গুণপর্যায় ৪--পাটলী--তিক্তকটূরস, উষণবীর্ধ্য, কফ এবং বাধুনীশক। শোথ, পেটফাপা, বমি 
ও শ্বাস নাশক এবং অন্নিপাতদোষনাশক । 

সিতপাটলিকা-_তিক্তরস, গুরুপাঁক, উষ্ণবীধ্য, বাতদোষ নাশক । বমি, হিকা এবং কফ 

নাশক | শ্রযদদোষ এবং শোষ নাশক | 

জন্মন্থানি 2--ছোটিনাগপুর, বিহার, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ, বেটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর । 

বর্ণ! £_-৩০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ, লোমযুক্ত। ছাল ধৃসরবর্ণ, বাহিবের কাঁ্ঠ ধৃসরব্্ণ, ভিতরের 
কাষ্ঠ গীতাভ ধুসরবর্ণ, রুষ্বর্ণ দাগ আছে, পালিশ করিলে ভাল দেখায় ( 381015)। 
পত্র ১২-১৮ ইঞ্চি লা, পঙ্গাকাব। পত্রিকা ৭-৯ ইঞ্চি লম্বা, ৩০৫ ইঞ্চি চওডা; বৌঁটি। 
কত ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ফিকে অথবা খন বেগুনে, ফুল তাত্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ। বহির্বা 
উ ইঞ্চি, লোমযুক্ত, ৩৫ অংশে ন্বিভক্ত, অতিশয় খর্ব ও বিভ্তুত। ফুলের পাপংডি ৫টি, 

পুপ্পাধার ঘণ্টার ন্যায়। পাপ.ডির এক একটি অংশ গোলাকার । ফল ১৮ ইঞ্চি লা, 
উ ইঞ্চি চওডা, ৪টি শিবাবিশিষ্ট, সুক্ষ লোমযুক্ত। বীজ ৪১৪ ইঞ্চি, মধ্যস্থল গভীবভাবে 
খাঁজ কাঁটা। ফল সবল ও গোলাকার, ১২-২৪ ইঞ্চি লন্ব। ও উ ইঞ্চি চওডা। ফলের 
গরদাগুলি পুরু ও কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত (3:80075)| পূর্ব্কাঁলে পারুল ফুল জলে ফেলিয়া 

জল সৌগন্ধ করা হইত এই কারণে ইহার আর একটি নাম অধ্থ,বাসী। ইহার ফুল 
শ্রীত্রকলে হয়। শীতকালে ফল পাকে । 

ব্যবহার্য অংশ ₹ ছাল, শিকভ, পত্র, ফুল ও ফল। 

মূলগ্রন্থাংশের ওবধার্থে ব্যবহার £__ইহাঁর ফুল মধুর সহিত যাড়িয়না খাইলে ঘুংডি কাঁসি 
আরাম হয়। ইহা শাস্তিকর, মৃত্রকর, বলকারক। ইহা অপরাপর খধের সহিত 
ব্যবহৃত হয় (0.0. 708৮) এ 

তাঞ্জোব দেশে ইহাব ফুলে মিঠাই প্রস্তুত করিয়া রসায়নরূপে ব্যবহার করে। ইহার পত্র 
বাটিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ আরাম হয়। (চরক)। 

পারুলের ফুল ও ফলেব রসের সহিত কলাই পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে 
হিককা আবাম হয় (সুশ্রন্ত )। 
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গটোল ও পাকলের ছালের ফ্কাথ ধনে শুঠচূর্ণযোগে পাঁন করিলে অগ্রপিত আরাম হয় 

(চত্রদত্ত)। 
গটিনার ক্ষাব ছাগীমৃত্রর সহিত পাঁন করিলে শর্বরা রোগ আরাম হয়। 

21095815 £₹ সংক্ষিপ্ত গুগপরিচয় ২- 

ঘূলের ছাল £_িপ্ককারক, প্র্রাবকাবক, রসায়ন এবং দশযূলের একটি উপাদান । 

ফুল £_মধু সহ মাডিব! থাইলে হিন্কা, আরাম হয। অন্য ইধধেব সহিত ব্যবহারে 
কামোদীপক। 

ঠা 1০5 61942 1 202 & উিঞ্ভতও 000, 2060০ 61৭ 6,708, 

২9£--£ 01] ,1, 3982; 20৯, ঢ 1,010 35,171 290. 

438 95615950210005 50255016175 700 (পারুল ) 

[21277004174 

021005--11 21751 &, 420 

439, 1. 01900150102 (বাঘনখা ) 

ভীষানুসারী নাম $_ব্যা্নখ, চক্রী--সংস্কৃত, বাধনবী, বাঘনখ-বাংলা ? বিচু-_হিন্দি। 
বাঘনখা--মহারাষ্ট্র+ বাঘনখা--উৎ্কল ; ভিকু--বোথে; গারুভামুকু-_তামিল, 
বিচু- পাঞ্তাব ; বাঘনখা-_সাংতাল। ২ 

৮৬৫ 
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নখোহন্ঃ ভ্যাদবলনখঃ কুটন্থম্চজ্রনারকঃ। 
চক্রী চত্রনখখ্য কঃ কালো ব্যান্রনখঃ স্ৃতঃ ॥ 
দীপিনখো ব্যাল্খঃ খপ্ুটে। ব্যালপাঁণিজঃ 
ব্যাঙযুধো ব্যালবলো! ব্যালখন্বন্চ ষোড়শ 1 
ব্যালনথন্ত তিক্তোবঃ কথাঁয়ঃ কবাঁতজিও । 
কুষ্ঠকগুত্রণদ্চ বর্ণ নৌগন্ধযদঃ পরঃ ॥ 

রাঁজনিঘণ্ট,$। চন্দনাদিবর্গঃ । 

নামপর্যার নখ, বপনগ, কুটগ্ক, চক্রলায়ক। চত্রশ, চক্রন্খ, ব্যান্স। কাল, বাঁছ্রনথ, ছপিনখ, 

ব্যালন, খপুট, ব্যালপাণিভ, বাবু ব্যালবল € ব্যাঁলধ্_এই ধোলটি নাম । 

গুণপর্বার £ব্যালনথ- তিরন, উ্ব্ধ, ঘিপাকে কমার বন | বক ও বাদুনাশক। বৃষ্ট, 
কু এবং ব্রণনাশক। বর্ণের উৎপাদন কাঁরক। বিশেষ প্ুগদবযুক্ত। 

জন্মস্থান £--পশ্চিমবন্ধে, জুবকীর গাদা ও আবর্ভনাপূর্ স্থানে ভন্মে। 

বর্ণন! :_ইহ। আমেরিকাদেশীয় উদ্ভিদ! এক্সনে গঙ্গার কিনাতাৰ ও গ্রামের ভঙ্গলের ধারে 
দেখা বায়। পত্র বৃহৎ কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে, হংপ্রিগু'কুতি। ফুল গোলাপ্ফুলের 

মত বং বিশিষ্টঃ দেখিতে তিল ফুলের মত বল কার্টমযঃ বোট! আঁছে। ঢুইদ্বিকে 

নখের ন্যাঁয় বন্ধ কাটা আছে| ববার সময়ে ফুন ও বর্ধার পরে ফল হর। 

ব্যবহার্য অংশ £_ফল। 

ঘূলগ্রন্থাংশের ওষদবার্থে ব্যবহার £₹_ইহাি ফুল ঘর্ষণ করিয়া দ্্থানে দিকে বোল্ভা ও 

বিছার বিষ আরান হয় (705700০15) | 

31099 :--দংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £- 

পাতা ৪-অপস্মারে উপক'রী, ঘাডের টিউবারক্লসিসে উপকারী! 
রূল 2 _গলার ঘাবে 'কুলা? হিদাবে ব্যবহারে উপকারী । 

ফল £-_রোগের প্রতিবেধক, ফুলায় উপকারী । 

৫৮8০৮ 2৩৫০ অতি 62001. (1837). 

টনি 81৯ 5985 2 8০0০ 259] 5 চাজ, নু, [ও 255. 

চডিড 



439, 12018 01200152102. (বাঘনখা ) 

390৮5 [20 [401 

440, 8, হাফ [4 (বড়েগোক্ষুর ) 

ভাষাচ্ুদারী নাম ৪-_গোস্ষুর, মহা্গ,ব্যালনস্ট্র-দংস্কৃত/ বডগোক্ষু--বাংল। ; বডগোক্ষর 
হিন্দি; গোক্ষুরী--উৎকল; বেিনী-সরাটী--মহারাষ্্র; গোক্ষক, দোড়ুনেগ্রিবু- 
কর্ণাট; পেকনারুপ্রি--তামিন ; উহ্গাপালের, পেদদাপান্ের--তেলেগু। 

স্যাদেশীক্ষুরো৷ গোক্ষুরকঃ কষুরালঃ শ্বদংঘ্ুকঃ কণ্টক-ভর্ুকণ্টকৌ। । 
সতাদ্ব্যালদং ক্ষুৰকো মহান্সো ছুন্চক্রমণ্ ক্রমশো দশাহরঃ ॥ 
স্যাতাুতে। গোস্ষুরকে৷ স্ুণীতলো বলগ্রদে তে। মধুরো চ বৃংহণৌ৷। 
কৃচ্াশ্মরীমেহবিদাহনাঁশনৌ রসায়নে তত্র বৃহদ্গুণোত্তরঃ ॥ 

রাজনিঘন্টুঃ। শভাহ্াদিবর্থঠ। 

মামপর্যায় * গোস্ছুর, গোক্ছুরক, কুরা্গ, শবদউুক। কটক--ভত্রক্টক, ব্যালন, শুরক, 
মহা, দুণ্চত্রম। জমশ--এই দশটি নাম। 
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নি হি র নী ২, 

গুগপর্ধার £--উভঃপ্রকীর গোক্ছুর জিন বলকারত দুর রন এব কামোদীপক, দুচ্ছ, 
অশ্মর" (পাথুরী ), এব: লহনাশক, ুনারন, ছোট গোস্ছুর অপেক্ষ বড় গোক্ষর অধিক 
£ণুনম্পয়। 

এ ভু ৫৯ ০ ক রি বৃস্থদেশ দুরু কিংবা মোটা । বে কাই ইচ্ছি। হুল গ্ছকের ভার গীতবদ বহ্ 
নে 2 এটি এ৯ 

পুষ্পনণ্ডে থাকে । বহির্বান ছোট বিভূত ভুলে €টি পাঁপ ডি জাছে। পুপস্ুবকের বান ও 
ক বা নিস্ি ৯১০, প 

1 ফল ই-ডু ইঞ্চি, উপরের লিজে ভ্রম, দক হই থাকে * নির্গনলিকে ক ছি 

ছুল গ্রন্থাংশের উষপার্থে ব্যবহার £_ --উহ্ছারি পাতার শু 55 পাল 
চন করিলে গণোরিবী ও গণোবিয়াজনিত বাত আরশ্দ টাটক গছি ভুগ্ধ কি হা জলে 

বাটি, চিনির দহিত খাইলে ভীত্র গণোছেক্। আহাম হত উহার শুক কল লোকলে 

বড গোক্ষর নাষে খ্যাত। 

100. 22056:900. বলেন যে, ইহার বন চচ্ছুরোগে হিতভর | চজ্গের চতুলিকে গুলেপ 

দিতে হর । 
ইউরোপে বহুত ইহা হপ্রুনোষ্চ হূতবোগ ও ধজভঙ্গে বাবহিত হয় (655000765 

জগ 381.)1 কলের ১ জাউদ বুদ ১ পাই 
(1057502 )1 

ইহার ঘলেব বুৰ খাইলে স্ব লোকের গুথম খু আনন করে । গোছুহ স্থৃতি 

ব্যবহৃত হয় । ইহাতে প্রদবান্থিকশ্রাব নির্গত হই ঘার। বিকডের ভাথ পিস্ত নাক 

€(৪৮)। 

ইহার টাটকা পাত। এবং উপটা মতন জলের নহিত হেছছ়া রদ বাহির করিলে 
একপ্রকার আঠার মত পদীর্ঘ হর। দেখিতে ডিহ্বের শ্বেত অংশের মতা ইহা 
থণোরিয়ার একট! উং্ ই্ধ। দক্দিণৃভারতে ইহার পাতা পুলটিন্ হিদাঁকে ব্যবহৃত 
হয় এবং পাভীর বন একটী উৎকৃষ্ট পান রুপে ব্যব্ন্ত হয় । 

2 পট পশ্রুত ভলে করা শুত্যহ গাইছে 

রে ॥ঃ 

রী 

£ 

0195275 শদংজিগ্ত গুর্ণপরিচর ২ 

কল চুষি গুন্নাবিকারক, রোগের গ্রতিহেধেক এবং কামৌছীপক । 

- "ফলের কাথ £ হুত্রকচ্ছে, উপুকারী 1 ধাতুর, হুগ্চদোক এবং ধৃজভলেউপ্রকাকী 
পত্র এবং তা রন 2-গণোরিয। এবং মেহরেগে ইউ, নিও ্ 

৬ 



এ 

ফলের রঙ্গ ই-তক্াবকারক গ্ভিবীজোগে এবং গুদবা 
মূলের ক্লাঁথ £ শিত্তনাশক। 

মন্তব্য £_চরক-_অনুবামনোপগ হৃত্বিরেচনীয় € শোথহবের্সে এক লুশ্রঁত বিলবিগ্ালি 

বীরতর্্বাদি এবং কটকসংজ্ঞবর্গে গোস্ছুর পঠি করিষাছেন। 

) ক্ষ ত্্রাবে বিশেক উপকারী 

৮16 7156 1০, ৮1615 7 6538: ঢুয়েলাডেত & 895৪: [0৭ ১1০ 

15674. 

6 9,2দ.985. 302, ঢা) হও 114 2 81052062892 5. উজ চাল, 

£40. 060811য20 10052 17150, ( বডগোদ্দুর ) 

36085--57:9/011 42 

401. 5. এতেও 00 (তিল) 

ভাধানুবারী নাম £_তিল, হোমধাভ-_লংস্ঃ হিল_বাংজা, খিঠাতিল (শি তত 

তিঠঠ--মহারাষট তন--গুজরটি এলু-কর্বটি £ তন_ বিভূদ ; জুবলু- মহিষ 
৮ 

নুদব,লু, তোবুলু--তেলেও ; বালেনেছর-তাঁমিল বারিক শি লাকসিতাত্য ১ হুদ 

ভান্দ; বিম্সিম-নরিব। 

- নি: ভিন 
এ রর ॥ 

বু 
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তিলগ্ত হোমধান্যং হ্যা পবিভ্রঃ পিভৃতর্গনঃ। 
পাপদ্ধঃ গুতবান্তঞ্চ জটিলঘ্ত বনোভ্ভবঃ | 
লিঞ্চে৷ বর্ণবলাগ্মিবৃদ্ধি জননস্তন্যানিলন্মো গুরু 
সো পিত্তকরো হিন্ুমৃত্রকরণঃ কেন্ট্রোইতিপথ্যো৷ ব্রণে। 
সংগ্রাহী মধুরঃ কষায়সহিতস্তিক্তে| বিপাঁকে কটুঃ 
কৃষ্ণ পথ্যতমঃ সিতোহল্পগুণদঃ ক্ষীণত্তথাইন্যে তিলাঃ। 

রাজনিঘণ্টঃ। শাস্যাদিবর্গঃ। 

নাম পর্যায় ৪--তিন, হোমধান্ত, পবিত্র, পিতৃতর্পণ, পাগন্ন, পৃত্ধান্য' জটিল ও বনোতব-_ 
এইগুলি নাম। 

গুণপর্যায় £--তিল-স্সিথ, বর্ণ, বল ও অগ্নিবদ্ধক। স্তগ্যবৃদ্ধিকাবক, বাযু নাশক, গুরুপাকঃ 
উদধবীর্ধয। পিত্বদ্ধক, অক্পমৃত্রকারক, কেশোর পক্ষে হিভকর এবং ব্রণরোগে বিশেষ 
উপকারক; মল মংগ্রাহক। মধুব কষায় ও তিক্ত রম | বিপাকে কটুরদ। কৃষ্ণতিল 

অধিক গুণসম্পয্ন। পিততিল-_মধ্যমণ্ডণ সম্পন্ন এবং অনা তিল হীনগুণ সম্পন্ন। 

জন্মস্থান 8-_দমগ্র ভারতবর্ধে চাব হয়। বছদেশের সর্বত্র গ্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। 

বর্ণনা £-_তিলগাছ ১-২ ফুট উচ্চ, কোমল লোমযুক্ত । পত্র ৩-৫ ইঞ্চি, গাছে ছোটবড পাতা 
হয়। উপরেব পাতা সরু এবং ল্ষ।। মধ্যের পাঁত। ডিস্বাকৃতি ও ক্ষয় প্রাপ্ত, নিমের 

পাঁত৷ পাকান। বৌটা ২২ ইঞ্চি। ফুল £ ইঞ্চি, এক একটি কখন বা হাতটা হয়। 
ফুলের পাপডি উ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক কোমল ও লোমাযুক্ত, ঈষং শ্বেতবর্ণ বা লালবর্ণ বা 
পীঁতবর্ণের দাগ বিশিষ্ট । বীজকোয ১ ইঞ্চি লম্বা, ই ইঞ্চি চওডা। উপরদিকে মোড়া 
থাঁকে। বীজ ধূনরবর্ণ। মহুর্ণ এবং কৃষবর্ন। হিন্দু বৈদ্াস্ত্ে কৃ, শ্বেত ও লালবর্ণ 

তিল গ্রকাঁর তিলের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণতিল থে ব্যব্ত হয় রক্ততিলকে বাঁমতিল 

বলে। ইহার গাছ কৃষ্$তলের মত, ফুল চিত্রবিচিত্র' পত্র কৃষ্ণতিল অপেক্ষা বড। 
কুষ্ণতিলে অধিক তৈল থাকে | ভিল ২৩ বার পেষণ করতে হয়। নতুবা ইহার তৈল 
সম্পূর্ণরূপে বাহির হয় না। শীতের প্রারস্তে ফুল ও শীতের সময়ে ফল হয়। 

ব্যবহার্য অংশ +_বীজ, তৈল এবং সমগ্র উত্তি। 

বৈভ্তকে তিলের ব্যবহার । 

চরক $-(১) অর্শে তিল :- পিষ্ট তিল গব্যত্বভ কিনব! তিলভৈল যোগে উষ্ণ করিয়া! এই ঈদ 
পিগুদ্বার অর্শের বলিতে শ্বেদ্ দিবে (চিঃ৯ অঃ)। (২) ননীও পিষ্টতিল ভোজন 

করিলে রকার্শ গ্রণমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)। 
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(৩ প্রবাহিকায় তিন_বাঁচ! কচি বেলের শ1স ও তিল সমভাগে ঈইযা পেষণ পূর্বক 
দধির সর.ও ভিলতৈলধোগে খডবুষ পাকে করিয়া গান করিলে প্রবাহিকা ( আমাশয়) 

প্রশামিত হয় (চি: ১০ অঃ)। (৪) ভ্রণোপনাহনে তিল--শজ,র সহিত পিষ্টতিল 

মিশ্রত করিষা অশ্লদধি যোগে স্মোঁটিক গ্রলিঙ কবিলে অপ ন্বোটিক পক্ষতা প্রা্ত হয় 
চি১৩ অঃ)। (৫) বাঁতগ্রধান ভ্রণে তিল--দাহ ও বেদন1ন্থিভ ব্রণেঃ তিল ও মাশনা 

কাঠখোলাষ ভাজিয়া গরম থাঁকিতে থাকিতে গেশ্ুগ্ধে নির্বাপিত করিবে । শীতল 

হুইলে সেই দুগ্গেট পেষণ করি ফোডায় বা ব্রণে গুদেপ ছিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। 

বাগ ভট ৫0১) বাতরক্তে তিল__কাঠখোলায় ভাজ। তিল দুগ্ধে নির্বাপিত করিয়া সেই 
দুই গেষপপূর্ব্বক, বাতরক্ত ববগীর স্মিত অদ্ে প্রলেপ দিবে (চি: ২২ অ:)। 
(২) পৌষনার্থ বা দর্তদৃীবরণার্থ ভিল_ গতিদিন৮ তোল! বৃষ্কতিল গণ পূর্বক 
ভোজন কগিয়া গশ্চাৎ শীল জল পান করিলে শরীর গুটি ও দস দুতা গাণ্ত হয়। 

আমরণ দন্ত গতিত হয় না (উঃ ৩৯ অঃ)| (৩) ভূষাঁয় ভিলপিণ্যাক-_ছিলের 
খইল কীজিতে পেষণ পূর্বক গাত্রে লেপন কবিলে বৌদ্র দেবার জন্য তৃষঃ €শম্িত হয 
€চিঃ৬ অঃ)। 

হারীত : মৃত্র:রাধে ছিলকাওয্ষাঁর-_অনতূ্মদগ্'তিল কাওক্ষীব দধি মধু যোগে পান করিলে 

মৃত্ররোধ প্রশমিত হয় (চিঃ ৩০ অঃ)। 

চত্রদন্ত:--(১) বাঁতশুলে ছিল- পিষ্ট তিলের গুডিকা গ্রস্ত ববিয়। উদরেক উপরে সেই 
গুডিকাগুলি সঞ্চালিত করিলে দু'নহ বাতজশূল প্রশাষত হয় (শূল--চি:)। (২) 
অশ্মারীতে তিলনাল শার-_অন্ত'ধমদঞ্ধ তিলনালপ্গার মধু ও দুধ সহ ত্রিরার গান করিলে 
অশ্মরী পতিত হয় ( অশ্মরী_চিঃ:) 

স্যাবপ্রকাশ £ (১) আমবাঁতে ছিল-_আ1মবাঁত রোগী ভিল ও শু"ঠের বন্ধ সেবন করিবে 

(আমবাত চি:)। (২) ভ্রণশৌধন রোপণে ভিল-পিষ্ট তিল বিদ্বা তৎবন্ধি গ্ষতে 
গ্রয়োগ করিলে কদর্য আাবাদি নিবৃতি পাইয়া শুদ্ধি এবং তের লোপণ ( পূরণ ) 

হইয়া থাকে। (৩) ্ুর্যাবর্তে তিল_ ছুগ্পিষ্ট তিলেব ছেদ ছিলে হুাবর্ শিরোরোগ 
প্রশমিত হয় (শিরোরোগ চিঃ)। (8) মাঁংসভদ্ষণজ অজীর্ণে ভিলনালদার- 
অগ্থধুমদগ্ধ তিলনালক্ষার সেবন করিলে যাংসভদণজাত অভীর্ণ প্রশমিত হয় কিছ 
অতি মাত্রায় ভক্ষিত মাংস পরিপাক করিবার জন্য তিলনালঙ্গার সেব্য ( বিশিষ্ট ছবা 

ভঙ্গণজাজীরশ-_চি:)। (৫) ই্দ্রবুণ্তে ভিপুপ_গোস্বর ও হিলপুপ নগভাগে- 
দ্বৃত মধূযোগে গেষণ পূর্বক শিরঃ প্রলিপ্ত কৰিলে টাক আরাম হয় (দুব্ররোগ চিঃ) 
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বঙ্গসেন£ (১) রক্তীতিসারে ভিল-_কুলমূলের বন্ধ ৪ তিলকক্ষেব রস নিগীডন পূর্বক 
ছাগগীপ্ের সহিত পান করিলে বক্তাঁতিসার প্রশমিত হয় (অভিসাব চিঃ)। (২) 

নেত্ররৌগে ভিল__কৃষ্ণতিলেব ক্ষাথে সানি করিলে তিমিব রোগ বিনাশ পাষ-ইছু! 

চক্ষুব হিতকব (নেত্রবোগ চিঃ)। 

যুগ্রস্থাংশের ওধধার্থে ব্যবহার £_-তিল অর্শের পক্ষে হিতকর। তিল ও তিলেব তৈল 
শান্তিকর, ব্ত আমাণ নাশক ও ঘৃত্রযন্ত্রে রোগ নাশক। বীজের তৈল ধাতৃকর। 

ইহাব সহিত চিনি মিখ্রিত কররিষ। খাইলে সদ্দি আরাম হয। তিলের সহিত তিমি 
মিঅিত করিষ! ব্যবহার কবিলে কামোত্তেজক হঘ। হিলের গ্রলেগ দিলে দ্চজনিত গত 

আরাম হয়। তিশপত্রের লোশান দিধা বেশ ধৌত কবিলে কেশ বৃষ্বর্ণ ধাবণ 

করে| তিলের শিকডের কেশ কুষ্ণবর্ণ ক্ধিবার শক্তি আছে (10570001)। 

কণ্িত আছে অধিক পরিমানে তিল ব্যবহার কবিলে গর্ভপাত হয়। খতুনাশ বোগে 

একদুঠা ভিল বাটিযা ব্যবহাব করিলে উত্তম ফল গাঁওয। যায। 

00, ঢ58০৪ বলেন ভিলপা1তার বস ব্যবহাব করাইঘ| তিনি ১৬টি বক্ত আমাশয় 

বোগীকে আরাম করিয়াছেন। তিনি বলেন ১০ গ্রেণ মাতা তিলের গুড়া দিবসে শবাব 
খাওয়াইয়! ওট। বাধক রোগীকে মানাম করিয়াছেন। 

010595 £-_ সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় +- 

বীজ-_ন্লিগ্চতাকাবক, রসায়ন, এআবকাঁবক; বিবেচক, অর্শে উপকাবী। ক্কাথ 
খত্তুত্রাবকারক | ক্ষতে পুল্টিদ্ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
বীজ ও তৈল- ত্ষিপ্ধ কারক, আমাশয়ে উপকারী । গুশ্রাবেৰ রোগে অন্যান্য প্রব্যের 
সহিত ব্যবহাবে উপকার হয। 

পাতা দগ্দিণ ভারতে যে সকল রোগে স্সিগ্ঠতা গ্রযোজন, সেই সব ক্ষেত্রে বাবহত 
হয়। 

716 -7307650/170:0 31215 ১54 80555 আম 205৮06958০৮ 

26০ 61688 2 1,205 11, 6 528, 

০: 8১ 15 গন 3857 71২02 5 মত দে 100 2 85022512923 81817 

ঢুকাও 255, 

চিং 



441, 9982]0ঘ 2010020 100. (তিল) 

তেখে]া 404 074 

02005041370, 90017777810, 

442, 0 811815085, 800-7780. (কালা) 

ভাষানুসারী নাম _-কাল|-_বাংলা। 

জন্মস্থান £--সমগ্র বঙ্গদেশে ধান্তদ্গেত্রে দেখা যায়। 

বর্ণনা ই_বর্ষজীবী নরম গুল। ১ ফুট লদ্ঘা হয, কাণ্ডের উভয দিকে ধুগ্পত্ত হয়। প্র 
ডি্বারুতি ও হাৎপিপাকতি এবং লোমযুক্ত ; পক্ষাকাব, ১ ইঞ্চি ল্বা, অগ্রভাগ 

ভ্রমশঃ সক্ষ। ফুল ১-৩টি একসদ্দে হয। পুম্পদণ্ডেব পত্র ভি্বাক্ৃতি, দীতবুক্ত। পাপ.ডি 

লোমযুক্ত, একটা অপরটি অপেক্ষা লবা। পু্পস্তবক উ-$ ইঞ্চি। বীজাধার ₹"$ ইঞ্চি 
কোমল লোমযুক্ত, বীজ অনেক থাকে। বর্ধাব পরে গাছগুলি দেখা যায়। শীতকালে 

ফুন ও ফন হয়। 

ব্যবহার্য অশ ঃ প্ব। 
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চূ্গ্রচ্থাংশের ও ধদর্থে ব্যদ্ছার 2 গড বদ বদের সহিত খাইলে রক্ত পরিদার হয়। 
(881270791 

31988215 ২ ংক্ষিগ্ত গুণপরিচয £ 

গতর বক্ত পরিদারিক। 

15, টানে 8 8250 100, 0120, 2156 2193. 

2:26. 8.7 দি 05 2 2025 ঢু, 5 2252 59505 27799 5 90810) ও 

256. 

1) 1%7% 
৫13/ 01/ 1 ্। 1 

442,710870206065 011610059 80০৮-720" (কোলা ) 

3৩০০৪ কন তোং0গরযা,&, , 
249, রত 51005540505, ( কুলেখাড়া ) 

ভাষানুসরী নাম :__কোকিনাক্ষ-_-দংস্কৃত ; কুলেখাড়া, ক"টাকলিক!-_বাংল! ; কুলিগাকণ্টা, 

তালমাখনা (বীজ )- হিন্দি) বিখরা_ মহারাষ্ট্র; এখকো-_গজবাট ? কুলুগোলিকে 
কর্মাট; গোবী, গোলসিমিভিচেষ্ট নিগুরি-তেক-_তেলেগু; নির্খুলি-_ তামিল, 
কুহলিরখা, মাখুরেণ_উৎকল ; ইকিরি--সিংভূম 
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কোকিল-্ষঃ শৃগ্ধালী চ শৃ্ঘলা রকণন্তথা। 
শৃ্তীলয্টা বজস্থি-শৃঙ্থলা বজ কন্টক: ॥ 
ইন্ছুরঃ ক্কুরকো বু শৃঙ্বলিকা পিবেক্ষণ:। 
পিচ্ছিলা চেস্ছুগন্ধ। চ জ্ঞেরা ভুবনন্বিতা ॥ 
কোকিলাক্ষত্ত, মধুরঃ শীতঃ পিস্ত'তিনারনুৎ । 
বৃষ: কফহরে! বল্যো রুচ্য: সন্তর্পণংপরঃ | 

রাজনিঘন্টঃ। শতাহ্বাদিবরগঠ। 

নামনর্ধার ৪-_কোকিনাক্ষ। শৃগাশী, শহ্ঘল, রকণ, শৃঙ্গাল্বটী, বন্াস্থি-শৃঙ্খলা, বগ্তকণ্টক, 

ইচ্ছুর, ্ ষব ₹, বন, শৃখনিকা, শিকেক্ষা, পিচ্ছিল, ইন্ৃগন্কা-এই চোদ্দটি নাম। 

গুগবর্ধার £__কোকিলাক্ষ _মবুর রদ, শীতবীর্ধ্, পিত্ত ও অতিসার নাঁশক। বৃত্ত, কঘনাশক, 
বলকারুক, রুচিকারক এবং অতি সন্তর্পন। 

জন্মস্থান £_ব্গদেশের ধান জমির মধ্যে ও পুকুরের কিনারা বহুল পরিষাণে জন্মে। 

বোটানিক্ গার্ডেনেব পুকুরের কিনাবার স্থানে স্থানে জন্মে) 

বর্ণন|-্বর্জীবী গুয় স5বা5হ জনাব ধারে, অভ্রত্থানে জন্মে । ইহার পত্র ও কাটাগুলি 
উর্ধদিকে উন্নত1 কাণ্ড মোটা ও নরম। গাছের প্রন্থ্েক গীইটে কাটা আছে? 
কীট। শক ২-৪ ইঞ্চি ল্া। প্রত্যেক গীইটে ৬ পত্র হন বাহিরেরগুলি ৪-৫ ইঞ্চি 
এবং ভিতরেরগুলি ১২ ইঞ্চি। পত্রের গোঁড। হইতে পীতবর্ণের ধারাঁল ক'টি। বাহির 
হয়। ফুল উজ্জল বেগুনে বা লালবঠ কখন শ্বেতবর্ণ হয়! পুপস্তবক হুল্প লোমযুক্ত | 

বীজকোব ও ইঞ্চি, প্রত্যেক বীজকোষে ৪-৮ বীজ থাকে। শীতের প্রারন্তে ফুগ ও 
ফল হয়। 

ব্যবহীর্যয অংশ £-মূল, পত্র ও বীজ | মাত্রা, মূলকাঁথ-৫-১০ তোলা , বীঘচূর্ণ--১-২ আনা। 

বৈ্ককে কোকিলাক্ষের ব্যবহার । 

চরকঃ--অগ্মরীরোগে কোকিনাক্ষমূল__অশ্বরীরোগে গোল্ষুর, কুলেখার ও এরগডের মূল, 

ুগ্ঠে পেবণ পূর্বক পান করিবে (চিঃ ২৬ অঃ) 

সুশ্রুত :_বাজীকরণার্থ কোকিলাক্ষবীজ--আলকুশী ও কুলেখাভার বীজ চূর্ণ, চিনি ও 

ধারো (দোহনযাত্র যে উষ্ণতা থাকে ভাহ। অপগত হইতে না হইতে ) গব্য ছু 
যোগে পান করিলে বাজীকরণ নির্বাহ হয় (চি:২৬ অঃ)। 

বাট ₹-বাতরক্তে কোকিলাগমূদ__কোকিলাক্ষের মুলকাথ সেবন করিবে। এবং 
কোকিলাক্ষের শীক ব্যগনরূপে ভোজন করিবে 1 কৃপাভ্যা্ যেযন ক্রোধনাশক, ইহাও 
তজ্প বাতিরক্ত হর (চিঃ ২২ অঃ)1 
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চত্রন্ত £-শোথে ,কাকিলান্দগ্ার--কোকিনলাক্ষের মূল বা সমগ্রক্ষুপ কত্তিত করিয়া শত 
করিবে। ইহার অন্ুমদদ্ক্ষার গত কিছ! উ্ণ জলের সহিত পাঁন কৰিলে শো 
প্রশমিত হয (শোথ-চিঃ)। 

বঙ্গসেন :--নুখপ্রবার্থ কোকিলাক্ষমূল_চিনির সহিত কোকিলাক্ষদূল উত্তমরূপে চর্বন 
পূর্বক, প্রমববেদনাকুল নাবীব কর্ণে উহার বব প্রচ্মেপ করিলে, জুখ প্রসব হুইবা থাকে 
(ভীরোগ-_ চিঃ)। 

হারীত :_মিদ্রাজননার্থ কোকিলাঙ্গদূল _কোকিলা্মূলের কাথ পান করিলে, নিষ্টনি্ 
মনুয্য সত্বর সুনিপ্রা লাভ করে। যূল শিরোদেশে বন্ধন করিলেও তাঁদুশ ফললাভ হর 
(চিঃ ১৬ অঃ) 

মূলগ্রচ্থাংশের ওধঘার্থে ব্যবহার :-_হিনু বৈগধশান্্ মতে ইহ! সিহকর, দৃত্রকব ও ব্লকারক। 
মুদলমান বৈদ্ভেরা ইহা বাতে ব্যবহার করেন। ইহীর ৩ ড্রাম পরিমাণ বীজ, চিনি, 
দুধ ও মগের সহিত ব্যবহার করিলে কাম উদ্দীপ্ত হয়। ইহ| একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন। 
40815 বলেন যে ইহার গুণ কর্টিকারীর তৃল্য। 10: 7102৫০ বলেন যে, মালাক্কা 

দেশে ইহার শিকড়ের কাখ মৃত্রকর বলিয়া ব্যব্ঘত হয়। ইহা শোথ ও পাথুরী রোগে 
বিশেষ ফলগ্রদ (মাত্রা $ চামচ, দিবসে ২ বাব )। 
অনেক ইউরোপীয় ডাক্তারের মতে ও চ128125000818 [73079 মতে ইহা মৃত্রকব 

বলিয়া স্বীকৃত হইগ্নাছে। বন্ধ প্রদেশে অনেক ওষধের দৌঁকানে ইহার বীজ বিক্রয় 
হয় (19518001)1 
ইহা গণোরিষ়্া ও মেহ রোগে দৃধ্ধ ও চিনির সহিত সেব্য। ইহার বীজ মুখে দিলে 
আঠার মত জিন্বায় লাগিয়া যায় ও বড বিদ্বাদজনক গন্ধ হয়। ইহা! শোখ রোগে 
ব্যবহ্বত হয় এবং ইহার মৃত্রকরগুণ নিশয়রপে স্থির হইধাছে (73£. 3155০0 )। 

019956- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £-- 

মূলের কাথ :_-প্রশ্রাবকারক। 

বীজ :_গণোরিঘ্ায় উপকারী । দুগ্ধ ও চিনি সহ সেবনে মেহে উপকার হয় । 
পাতা, মূল ও বীজ গ্রন্রাবকারক, কামলা, শো, বাত, পিত্তপ্রকোপ ও মৃত্যঘের 
রোগে উপকারী ৷ 

মন্তব্য *-চরক শুন্রশোধনবর্গে (সঃ ৪ অঃ) কৌঁকিলাক্ষ পাঠি করিযাছেন | বীজ কন্বের 
গ্রলেপ সন্বিবাতের পক্ষে হিতকর | 

16718061০50 449 5 10550575016. 11815 ঘ১ 6547 হো 9 

985, [50- 060. 015 6214. 

2২975 8.15 হড, 4087 20205 ও 15550 5 8. 81802 20) 15, 

126, 25 316 5 072115,5 লে, চু 256. 
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443. 75870010019 5010085 480055, (কুলেখাডা ) 

10605600118 03. 80 

444, নু. 5৪811920119 [565 (কাকনানা ) 

ভাঁধানুনারী নাম £--কাকনাঁদা_সংস্কৃত, কাকনাঁস।-বাঁংল! ; কেবউ্লাবুটা, কেউয়াচেশতী 
হিন্দি; বড়িলি কুডলি_ মহারাষ্ট্র ; হিরিয়কানেদেণ্ডে__কর্ণাট * বেলুমলন্দিচেটুৎ 
পুরগুনিবিনদচেটুন কাঁকিদোওচেট,_তেলেগু | 

কাবনাবা ধ্বাস্থনান! কাকু চ বারদী। 
ভুরলী তথথরনসারুরর্ধস্বতুণ্ড জুনাবিকা ॥ 
বারদাহবা ধ্বার্থনহী কাকাক্ষা ধ্বাশ্রনাসিকা। 

কাকপ্রাণা চ বিজ্ঞেয়া নামান্তন্তান্্ররোদশ ॥ 

কাকনীসা ত মধুরা শিশির! পিত্তহারিণী । 
রসায়লী দাট্যকরী বিশেষ পলিতাপহা ॥ 

রাজনিঘণ্ট? 1 গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ | 
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নীমপর্ষায় £__ক|কনাসা, ধ্বথ্নাদ!, কাকতুগড। বায়মী, স্রঙ্গী, তঙকঃন্সাধু, ধবাঙ্থতৃওা, 

স্থনাপিকা, বাধসাহ্বা, ধ্বঞ্থনথী, কাঁকাক্ষা, ধ্বঙ্ানাপিকা, কাকপ্রাণা_এই তেরটী নাম। 

গুপপর্ধায় 8-_কাকনাস!--মধুর বদ, শীতবীর্ধ্য, পিত্তনাশক, বসায়ন, বন্গকাবক, বিশেষতঃ 

বলিপলিতনাশকারী। 
জন্বন্থ/ম ৪-সমগ্র ভারতে ও সিংহশে সাধারণতঃ জন্মে । বঙ্গদেশে সচরাচর দেখ! যায | 

বর্ণন! ৪_ইহীর কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২২ ইঞ্চি লা, উ-$ ইঞ্চি চওডা। উভয় দিকে 

ক্রমশঃ সরু, লঙ্বাকৃতি | বৌট। ক্ষু্র। বহির্বাস ২২ ইঞ্চি, ফলের মূলে বিভক্ত । 

গাঁগডি গুচ্ছ ২ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ফিকে বেগুনে বঙ বিশিষ্ট। পুধকেশর ৪টি। 

বীজকোষ ২ ইঞ্চি লক্বা। ইহাতে ২০-২৮টি বীজ থাকে (গা. 20005, ]00া) , 

[100,90০ হব 456 )। ইহার কযেকটি উপজাতি আছে। যথা. 25801:£6125, 

্। 0100101965 (ড911, 01. 25. 380 110, 81) নু, 0০০5868 (৮৪11) 

1. 45 ৪০ 0 81)|  শীতেব আগে ফুন ও শীতেব মমযে ফল হয়। 
ব্যবহার্ধ অংশ: পত্র। 
মূল গ্রন্থাংণের ওষঘার্থে ব্যবহার :__কাকনান। আবের পক্ষে অতি হিতকর ওুধধ। 
16150610015 100. 02 1 ৮1490, 

1২০৪ ঘা, 3.1 ১407) গত, & 1935 8০০ ঢা]. 184; 1308, দু, 1) 21, 

71144471210885000175 32110100115 1৩০৪, (কাকনাসা ) 
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(2205---1017410702 ৩55. 

445. ১. ৪9108. ৫৪, (বানক) 

ভাষানুসারী নাম £--বাসক- সংস্কৃত; বাসক-_বাংলা ; আদুলসা, বাসা, অভসা__হিন্দিঃ 

অরূপ, আছ্ছুলিপা, অভুঠঠ--মহাবাষ্ট্র;) আসো, অডুসা, অগ্ঘা- বর্ণাট; 
অবড়ুশো_- গুজরাট ; অড়দর, অঘডোডে-_তামিল ; আডসের-_ তেনে, বাহ্. 

আবব। বংভ্রপল-_সিংভূম | 

বাঁসক ঃ সিংহিক। বাঁসা ভিযগ্মাত। বসাদনী। 

আদকখঃ জিংহমুখী জিংহী কণীরবী বৃষঃ॥ 
শিতপর্ণা বাঁজিদন্ত! নাস! পঞ্চমুখীতথা । 
সিংহপর্ণী মৃগেন্দ্াণী নামান্যন্তান্ত যোড়ণ ॥ 
বাঁস! তিস্ত! কটুঃ শীত। কাঁসঘী রক্তপিন্তিৎু। 
কামলাকফবৈকল্য-জরশ্থাসক্ষয়াপহা ॥ 

রাজনিঘণ্টুঃ। শভাহ্বাদিবর্গ 1 

নামপর্যায় --বাদক, সিংহিকা, বাসা, ভিবগ্সাতা, বসাদনী, আডরয, সিংহমূখী (সিংহের 
মুখের স্যাষ গুষ্প যাহার ), সিংহ, কণ্ঠীববী, বৃষ (মধুবর্ষণকারী ), শিতপর্ণা, বাজিন্ত! 
(বাজিদন্তেব ম্যাষ কেশর যাহার) নাঁসা। পঞ্চমুখ, সিংহপর্ণা, মৃগেন্্রাণী_এই 
যোলটি নাঁম। 

গুগপর্ধায় £-বাসক- কটুভিক্তরস, শীতবীর্ধ্য, কামনাশক এবং বক্তপিতনাণক। কাঁমলা ও 
কফদোৌধনাশক। অর, শ্বাম ও ক্ষয়কাঁস নাশক । 

জদ্মস্থান £__সমগ্রভারতবর্ষ ও ব্রহ্ধদেশ, সিঙ্গাগুব ; বোটনিক্ গার্ডেন, শিবপুর । 

বর্ণনা ৪ গুপ্ুজাতীষ উদ্ভিদ! ৪-৮ফুট উচ্চ হয়। কখন কখন ২* ছুট উচ্চ দেখাযায। পন্র 

৮-৩ ইঞ্চি বৌটি। ১ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লঙ্কা। পুম্পদণ্ডের পত্র $-৪ ইঞ্চি স্থানে 
স্থানে বদা। বহির্বা উ-২ ইঞ্চি, ৫ ভাগে বিতক্ত। পুষ্পনল উই ইঞ্চি, অগ্রভাগ 
শ্বেতবর্ণ, ফুলেব ভোরাগুলি গোলাপী | পুংকেশর লোমযুক্ত। গর্তাখয ও গর্ভকেশর 
ত্র লৌমযুক্ত। বীজকোষ $ ইঞ্চি, কোমল লোমবুক্ত। বীজকোষে ৪টি বীজ থাকে, 
বীজে ব্যাস ইঞ্চি, হক্ম লোমযুক্ত। গাছের প্রত্যেক অংশ তিক্ত । শ্বেত ও তাত্র 
ভেদে বাসক ছুই প্রকার। শ্বেতপুঙ্প বাদক অধিক উচ্চ হয় না। ইহাব কাণ্ড সবল 
শাখ। গোলাকার, পত্র ল্বা, বৌট', ফুল শাখার অগ্রবত্তী পুণ্পদণ্ডে চিহিত ফলমিলিত__ 
ইহার নাথ সিংহাস্ত। ফলের অগ্রভাগে বেগ্তনে রং এর চিহ্ন আছে। তাতর পুষ্প বাসকের 
- গত্র-গা্র হরিঘর্ণ। মোট! ডালের গইট লালবর্ণ। ইহ! কমতিক্ত। বন্বদেশে 

এই বাসক প্রাযই দেখা বায় না। তা্রপুপ্প বাসকেব নাম অসিতপর্ণ। ব্পুপপ 
বাঁসক অধিক গুণসম্পন্ন। গ্রীন্স ও বর্ধাবলে বাঁসকেব ফুল ও লগ হয় 

৮৭৯ 



ব্যবহার্য অংশ 2- তক, পত্র, মূল, পুষ্প। ত্বক ক্কাখ__৫--১* তোল|| পত্ররস ১-২ তোলা, 

মূলের ত্বক ১-৪ আন1। 

বৈগ্ভকে বাসকের ব্যবহার। 

চরক £- রক্তপিত্তে বাঁসক- বাসকের মূল? শাখা, পত্র ও পুপ্পের কন্ঘাবা যথাবিধি পক্ষঘ্বত। 

মধুযোগে সেবন কবিলে, ব্তপিত প্রশমিত হয (চিঃ ৪ অ:)। 

সুগ্রুত £-(১) শৌষে বাদক-_মূল, শাখা, পত্র, ও পুষ্প সহ বাসক কুটিত করিষ। কাঁথ 

প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষাঁথ এবং বাঁসক পুণ্পের কক্কদ্বার য্থাবিধি পরু ঘ্বৃত সেবন করিলে, 

বঙ্গ, প্রবলকাস, শ্বাস এবং পাণ্, প্রশমিত হয (উঃ ৪১ অঃ) (২) রুক্তপিত্তে 
বাপকপত্র শ্বরস-_রক্তপিত বোগী পর্কর1 ও মনযৌগে বাসকেব পত্ররস সেবন করিবে 
(উঃ ৪৫ অঃ)। (৩) শ্বাঁসে বাদক-_বাঁদকের সমূল পত্রপুষ্প শাখা কুটিত কবি 

কাথ করিবে। স্বৃতচতুগ্ণ এই ক্ষাথ এবং বাসাকুন্মেধ কর্কদাব। পঞ্ষ স্বত। মধু যোগে 

সেবন করিলে; শ্বাস প্রশমিত হয (উঠ ৫১ অঃ)। (৪) কাঁদে বাসকত্বত-_বাসাপত্র 
গ্ববসে পক দ্বত কাঁস হর (উঃ ৫২ অঃ)। 

ভাবগ্রকাশ : (১) পিক্শ্লেক্সজরে__বাসাপত্র ও পুণ্পের রস-_বাসাপত্র ও পু্পেব বদ 
শর্করা ও মধু যোগে পান কৰিলে অশ্পিত্ত ও কাঁসঘুক্ত পিত্শ্েম্মজব প্রশমিত হয 

(জর চি)। (২) গাব্রদৌগন্ধে বাসপত্র ্বরস-_বাস। পত্রের রসে এখখভন্ম চূর্ণ মিশ্রিত 
করিষা, গাত্রে লেগন করিলে পান্জদৌগন্ধ বিনাশ পায় ( ম: ঘ: ৩য় ভাঃ)। 

চত্রদদন্ত : (১) জীর্ণজরে বাসক-_বাদাব ক্ষাঁথে যাবিধি পক্স্বত পাঁন কৰিলে বিষমজ্বর 
প্রশমিত হয় (জর চিঃ)। (২) কুষ্ঠে বাঁদকদল-_কোমল বাসক পত্র গোসুতরে 
পেষণ-পূর্্বক লেপন কবিলে তিনদিনে কছ্ছু' নিশ্চিত বিনষ্ট হয (কুষ্ঠ চিঃ)। 

(৩) স্ুখপ্রসবার্থ বাসকমূন-__বাঁপকের মৃল কটিদেশে বাঁধিয়া দিলে, এবং ইহা পেষণ 
পূর্ধবক নাঁভিবস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে, সুখপ্রসব হই! থাকে । 

বঙ্গবেন: (১) আর্শে বাসক--কফবাতজ অর্শের বলিতে অত্যন্ত বেদনা থাঁকিলে, বাঁসক 
ত্বকের পিগদারা স্বের প্রশস্ত (অর্শ চিঃ)। (২) কফাত্িক! মসুরিকাঁয় বাসকপত্র 
-_বাসকপ্জ ম্মরম মধু যোগে, কফাত্বক মস্থবিকাগ্রত্ত বোগী গান কবিবে, 

মন্ুরিক৷ চিঃ)। 

মূলগ্রস্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ঃ--বাসক আক্ষেপ নিবারক। সগ্দিনীশক ও ক্ষ, কান 

এবং হবদ্যন্তেব রোগে বহুপরিমাঁণে ব্যবহৃত হয । বিশেষত; পৈত্তিক ও সদ্দিস্বরে বিশেষ 

হিতকর। হিন্দু বৈষ্ঠের"_ইহাঁর পাতার বস ১ তোলা মধু ও পিপুলের সহিত লদ্দিতে 
বিধান দেন? ব1সক, কিস্মিস্ ও হরীতকীর ফাথ চিনি ও মধুর সহিত পাঁন করিলে 
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দাঁবণ ধত্তপিঞ্ স্থান ও কাষ বিনষ্ট হয়। বাদকের দ্ষাথ কেবলমাত্র মধুতু নহিত পান 
করিলনেও ক্ষরকাস, রুক্তপিত ও ঠ্রেরপিতত জব নাশ হষ। 

বাদক, কণ্টিকাবী ও গলঞ্ের শিকভের ফাথ নর্বনমেত ২ তোলা মবুর নহিত পান 
করিলে স্বর ও কাম আরাম হয়। কর্টিকারী ও গুনকের কাথ ও পিপল চুঁ সহ ইহা 

পান্ করিলে কাস বিনষ্ট হ্য়। 

বাসক পাতাব রস ৪ সের চিনি ১ সের, পিপুল ১৬ তোলা, ছ্বুত ১৬ তোলা এইগুনি 
একত্র সিদ্ধ করিক্না ঘন করিতে হইবে। পরে শীতল হুইলে উহাতে ১ দেবু মহু যোগ 
করিয়া বেশ মিশ্রিত করিলে বানকাবলেহ প্রস্তুত হঘ। ইহা স্দি, ক্ষরূকা্ ও হাপানির 
একটা উৎকৃষ্ট রব । মাত্রা ১২ তৌলা। 

বাক ক্ষষকাসের একটা উৎকৃষ্ট শখ 1 হতধিন্ বাস্ক পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন ক্গব 

কান রোগীকে আর নিরশি হইতে হইবে না 

নিঘট,কার বলেন, ইহা শ্রেম্প। ও পিভনাশক, রক্তের পরিশোধক এবং হাঁপানি, সন্ধি, 
ভব, বমন, গণোরিয়া, কুট এবং ক্ষযকান নিবাবক 1 212177250-61-4১0জ্:5 বলেন 

বে, বাঁসকের কাঠ ধাতন ও বারুদ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুল পিন্ত, রক্তের 
উত্তাপ ও গণোরিষা নাশক | বাসকের বল বালকদের গলাধ বধির রিলে বন্দি আরাম 

হয়। ইহার পত্র, ফুল ও শিকড় সিংহলের লোকে আক্ষেপ ও হাপানিতে ব্যবহার 
করে। 

পুরাতন বক্ষপ্রদাহ, হাপানি এবং সর্দি জনিত পীঁড়ায় ইহা একটি প্রত্ক্ষকলগ্রদ উনধ 
(0800 & 00৮)! 

ইহাব পাতার চুরুট ব্যবহাব করিলে হাপানিব উপশম হয। বাসক পত্র ভমিতে 
ছডাইয়া দিলে উহাতে অপর কৌন জনীয় গুল ভান্মিতে পারে ন! বলিয়া প্রবাদ আছে। 
বাঁৰক পাতার স্কাথ ভেক জলৌকাদি দ্র গ্রাণীর পক্ষে বিবহুল্য । 

বাসক বিবদৌষ ও ক্রিষি নাশক 707. 10205 বলেন বে, বাদক পাতা, কর্টিকারা 

অর্ক (50122071 £01008620 15100.) পাতার ছ্ধাথ একত্রে পান করিলে 

ক্রিমিনাশ হব। 

বঙ্দীদেশীয় লোকে আঘাত জনিত স্থানে ইহার টাটকা পাতার পুল্টিশ দেয় ও ইহার 
পিষ্টরৰ র্ঘিতে ব্যবহাব করে| 
পানীয় জলে বাদক পাঁতা দিলে বাবতীয রোঁগের বীজাণু মরিয়া যায় 

বাকসের াথ বক্ষ হইতে র্তআাব নিবারণ করে এবং চিনির দহিত ইহার কাথ ধাঁইলে 
বাদকদের সর্ঘি আরাম করে। বাঁসক পাতা দিরা কল রাখিলে ইহা শীত নষ্ট হয় না। 
যন্থারোগে ভারতের বহস্থানে বানক ব্যবহৃত হয 1 বানক পাতার 41032010110 

2০ দবার। মশা, মাছি প্রভৃতি মরিয়া বায়_ ইহা মশী মাছির পক্ষে বিববং। 
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31085875 2--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় 
পাতা ও মূল-_কাস, পুরাতন কাঁস, শ্বাস, ও যল্মায় উপকারী । 
পাতা-_বাতে ব্যবহৃত হয়। কীটবিষনাশক। 

পাতা, ফুল ও মূল রোগের প্রতিষেধক । 

মন্তব্য :--চরক “দশেমানিতে বাঁক পঠিত হগ্ত নাই। রুক্তহীন অবস্থায় শোঁথ হইলে, বাদক 
পাতার বদ বিশেষ উপকারী | পাঁতাব রস উদবাময়ে ও রক্তাঁতিলাবে উপকারী, জবেব 

পিগাসায় পাতার কাখ উপকারী । 
01670900511] 56 12539060188. 686]. ; ডে 13076, 1121. 1 € 49, 

[যেচাজে & 8350, 00. 1150. 101১ ৮7222, 

২০৫, 9, [5 15540 9 2025 ছু ও 126) 9, 05 115 819, 01917) 
নল, নু, 258 

44558 01086005. 5৪810৪8 1০65. (বাসক ) 

(6009 40080004079 51], 

446 48 0801001269 26৪5 (কালমেঘ ) 

ভাঁষানুসারী নাম :_যহাতিক্, কিবাত_-সংস্কৃত; কালমেঘ-_বাঁলা, কিবাঁত, 
মহাতিযা-হিন্দি ; নীলাভেমু--তামিল ; নীলাভেমু-_তেলেগু; নেনাভেপু- মালয় ; 
ওলিকিবাতা_ম্হীরাষ্র। 
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জন্মস্থান ₹ সমগ্র ভারতবর্ষ, আসাম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাঁওডা, বর্দমাল। ২৪-পরগণী। 

বীকুডা ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবদুর। 

বর্ণনা ঃ-_-লরল বর্ষজীবী গুল্প ; ১-৩ ফুট উচ্চ, শাখাগুলি চতুকৌণ, পত্র ২-৩ ইঞ্চি লঙ্গা। বুস্থদেশ 
ক্রমশঃ সরু অগ্রভাগ সক, প্রধান শিরা ৪-৬টি। জোডাঃ জোডা, বৌটা হ্ষুদ্ু অথবা 8 

ইঞ্চি। ফুল ছোট, এক একটি হয়, বিভূত ও ক্ফুটিত। বহির্বাদ ট ইঞ্চি ল্গ!। ফুল 

লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, ও ইঞ্চি, লোমযুক্ত। পুংকেশর দণ্ড লোমযুক্ত। বীজকোষ ₹ 
ইঞ্চি লহ্া, অগ্রভাগ সু । কোষের মধ্যে বীজ অনেক থাকে। উহা চতুক্ষেণ ও 
কোমল লোমযুক্ত। বর্ধার শেষ হইতে শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হয | 

ব্যবহার্য অংশ :--সমগ্র গাছ, পাতার রস। মাত্রা, কন্*-১-৪ আনা; প্লাথ--৫-১৭ 
তোন|; বাঁলকেব পক্ষে ১০-২* ফোটা । 

মূগ্রস্থাংশের ওঘধার্থে ব্যবহার £-_কালমেঘ অভিশয তিক্ত। ইহা হইতে ভ্ত্রীলেকেরা 
আলুই প্রন্তত করে। কালমেধ পাতার রূস, দারুচিনি, এলাচ, লব্দ, গোলমরিচ 
এইগুলি পেষণ পূর্বক ' বাটিকা গ্রস্তত করিয়া বৌদ্রে শুষ্ধ করিতে হয়। ইহা বালকের 
পেটকামডানি, অগ্রিমান্দ্য ও কোঠঠবদ্ধতায় গ্রযোগ করে। 

ইহার শিকড ও পত্র ভ্বরনাখক, উীরাময নিবাবক, বলকারক, ক্রিগিনাখক ও 

বাযূপিত্তকফের দমনকাঁরক। ইহা! সাঁধাবণ দৌর্বল্যে, রন্ত-আমাশয়ে এবং কষেক 
প্রকার অস্্রোগে ব্যবহত হয। 

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে 0055 জাতীয় লৌকেবা ইহার টাট কাঁপাতা ও ভেঁতুল যোগে 
একপ্রকার বটিকা প্রস্তত করে। উক্ত গুধধ সর্প বিষেব প্রতিবেধক বলিয়া খ্যাত। 

একটি বটিকা জলে পেষণ পূর্বক আঠার মত করিয়! দষট স্থানে লেপ দেয় এবং ইহার 
কিযদংশ চক্ষে প্রলেগ দেয়। ছুইটি বটিকা ১ ঘণ্টা অথবা ২ খণ্ট। অন্তর একমাজাঁ 
খাওয়ান হয়। 

কালমেধ, ঈশেরযূলের পত্র ও অশ্বগন্কার ত্বক একত্রে যে উধ প্রস্তুত হয় উহ দেশী 
হেকিমের! বলকারকঃ উপদংখনাশক ও উপদংশজনিত ক্ষতনাশক বলিরা বিধান দেন। 
অনেক বোগীকে এই এধধ ব্যবহার কবাইয়া ফললাভ হইয়াছে (1197575 
৬7৪৮5 1910, )। 

ইহাকে দেশীয় চিরেতা বলে। বিলাতে ইহা! কুইন/ইনের পরিবর্তে একটি উংকঠ 
ধধ বলিয়া! নির্দেশ করে| কালমেঘ গাছ বর্ধার শেষে সংগ্রহ করিয়া রাছিতে হয় । 

অনভ্র উহা বাঁজারে বিক্রয় কর! যাইতে পারে । ইহা হইতে একপ্রকার বিশাততী চর- 
নাশক শষ প্রস্তুত হয়। ইহা! ম্যালেরিয়ান্থর, উরাযয় ও আগাশয় নাশক । 
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আলুই প্রস্তুত--জীরা, বধুনী, যৌরী, জাযফল, বড এলাচের খোসা লমভাগ লইয়া 
কালমেঘের বসে পেষ্ণ পূর্বক ছোট ছোটি বটিকা গ্রস্ত কবিয়! রৌন্রে শুদ্ধ করিতে 
হয়। এই বটিকা একটি স্তনহুদ্ধের সহিত শিশুকে সেবন কবাইতে হয়। এই আলুই 
ইংলণ্ডে কুইনাইনেব প্রতিনিধিরণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহাব নাম হাল্ভিতা। 
মাত্রা, কালমেঘের শ্র্পত্র ১০ গ্রেণ, গোলমবিচ ২* গ্রেণ। 

কালমেঘ রক্ত আমাশযের দৌর্বল্যে বাবহৃত হয়। ইহ! অগ্নধৃদীপক, বলবর্ধক, জব্রনাশক 
এবং বালকের পক্ষে হিতকর (]ুআােস ) 

3195995 :--সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়্ 

গাছ: দ্বন্দ, ব্বসাধন, বলকারক, ক্রিমিনাঁশক ; দুর্বলতা উপকারী । আমাশযে 

এবং উদ্নরামষে কার্ধাকরী। 

গাছের কক্ষ £-জ্বরে উপকাবী। 

পাত! ও মূল _ত্ববন্ন, অগ্রৃদ্থীপক, রসাঁষন, বলকারক এবং ক্রিমিনাশক | 

[16--0319990০১ 03016, 71591.) 6. 56 2 850৮] & 00197 2 জাত & 

9850, [100,1050. 0], ৮,722 8, 

২০ 91১১ 5%, 501 ১: 10২0%0, দি, ০2,117) 95051120809) ৮৪৮৮ 7, 

6, 15240 3 2100 7, নত 257, 
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02০৩ /০ঠাধগানা05 400, 

447. £, ঘ980155 4০0. (হরকুচর্কাটা) 

ভাঁষানুসারী নাম ই__হরিকসা--সংস্কৃত; হবকুচকীটা! হারগোজাঁবাঁংলা ; হবকুচকীটা_ 
হিন্দি, নিভাগর-_বোষে; কৌিমূলী, কালুভাইমুন্ী--তাঁমিল ; এটিচিন্া--তেলেগড 

মারাশী-_মহাবাষ্র। 

জন্মস্থান £--ছন্দরবন, হুগলী, হাঁওডা, ২৪-পবগণী, সচরাচর জলের কিনারাষ জন্মে। 
গল্গাননীয় ধারে কলিকাঁতার নিকট । মাঁলাবাবের সমুদ্রতীরে দিংহল, মালা! উপদ্ধীগ। 

বণনাঃ-_সাধারণ সবুজ পত্রাচ্ছাদিত গুন্পঃ সচবাঁচর নদীর কিনাবাষ জন্মে। গাছের গোভীর 
দিক্ কাঠময়। অথব! একটি কন্দেৰ গ্থায় মেটা যৃলবিশিষ্ট দেখায | কাণ্ড ১-৫ ফুট, 
কোমল লৌমযুক্ত। পত্র ৬ ইঞ্চি লতা ও ২২ ইঞ্চি বিস্তৃত, দীতযুক্ত, পক্ষাকার ও মণ 

কৌটা! ২ ইঞ্চি। ফুল -১৬ ইঞ্চি লক্ঘ!, কাঁণডে জন্নে, গ্রাঘ এক একটি হয ফুলটি 

২ জোডা, কউ ইঞ্চি বহির্বাপ ছারা রক্ষিত। পাঁপডি ১২ ইঞ্চি লা, উজ্জল নীলবর্ণ। 
ফুলের পুধকেশর ওটি। বীজকোব উজ্জল ধৃমরবর্, অগ্রভাগ ক্রণ: লক, ৬টি শিরাধুভ্, 
উজ্জন, মস্তক মোটা । বীজ উই ইঞ্চি। বীজকোষের ভিতরে ২টি ল্বা গহ্বব 
আছো কোষের মধ্যে ৩-৪টি বীজ থাকে। গরু অবস্থায় বীজ শ্বেতবর্ণ। শ্রী 

কালে ফুল ও ফল হয) 

ব্যবহার্য অখ £--মূল, পত্র ও নরমশাখা। 
ঘুল গ্রস্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার ইহার শিকড সর্দিনিধারক, এবং কাঁদি ও হাপাঁনিতে 

বাবন্ধত হয। ইহার মূল ছুষ্ধের সহিত লিদ্ধ করিয়া শ্বতপ্রদব ও সাধারণ দৌর্বলো 
ব্যবস্বত হয। ইহার কাখ মিছরী ও জীবার সহিত ব্যবহার কৰিলে অশ্ন (ঢকুরের 

সহিত অজীর্ণ রোগ আবাম হয় (052১০০%)। গা নামক স্থানে ইহার পত্র বাত 
বোগে প্রলেপরপে ব্যবহ্বত হব। শ্যাম এবং কোচীনের লৌক এই গাছ হীপানি ও 

পক্ষাঘাত রোগে বিশেষ কলপ্রদ বলিষা ব্যবহার করে। নরম ডালেব অগ্রভাগ এবং 
পত্র জলে বটি! দষ্স্থানে গ্রলেপ দিলে সর্পবিষ নষ্টহয় (31,6515)। 

01০ঞা ৮-সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয $-- 

পাতা £__বাতে, নিউবালজিয়ার যন্ত্রনায় উপকারী । 
গাছ ₹-ছাগানি ও শ্বামে ব্যবহৃত হয। 

গাছের ক্কাথ £-_অগ্নিমান্দ্যে উপকারী | 

কৃচিপাতা ও নরম ডালের অগ্রভান্য ৫ অর্পবিবে উপকরী। 

ম18-8095৫5, ০৮ 171. 0, 6. 48 151 1০১, 459 

৫৮, উ 0, 4817 ৪, 5205 800 3 80, দা, 1, 12, 323 18208 
চু. চিত 255. 
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447. :402126005 11101601105 [20- (হরকুচকীটি ) 

06005 7340২100২14, [72, 

448, ট, 011070465 105.€ কীটাঝশাটি ) 

ভীষান্ুুসারী নাম ঃ_কুব্টক--সংস্কৃত , কীটাঝটি__বাংলা , কটসরৈয়া_ হিন্দি, পৌব- 
লাগোরটা_ মহারাষ্ট্র, হীবশদগোরটে__কর্ণাট ; ক্রোড গত মূলী গোরাণ্ট-_তেলেগ্ ; 
সেন্মুলি--তামিল সেম্মুলি-__মাঁলয। 

গীতঃ স কিছ্িরাত? গীভায্ানঃ কুরণ্টকঃ কনকঃ। 
গীতকুরব: স্ুগীতঃ দ গীতকুন্ুমশ্চ সগুসংজ্ঞকঃ স্যাৎ ॥ 

কিস্কিরাতঃ কবায়োঝ্স্তিক্ত্চ কফবাতিজিও। 
দীপনঃ শৌফকণগুৃতি-রক্তত্বদৌষনাশনঃ। 

রাজনিঘণ্ট,£। করবীরাদিবর্গ্ট। 
নাঁমপর্ষায় £__কিদ্ধিরাতি, পীতান্লান, কুরণ্টক, কনক; পীতকুবব,স্থপীত, পীতকুক্ৃম--এই সাতটি 

নাম। 

,গুণপর্বায় 8 কি্কিবাত বধাষ রস, উঞ্কবীর্ঘ, বিপাকে তিক্তরস, কফ ও বাযুনাশক। 
অগনদ্দীপক, শোথ, কঞ্জুতিঃ রক্তদোষ, ও ত্বগৌযনাশক। 
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জনস্থান £-_পশ্চিমব্, বথে, মীরা, আসাম, শ্রীহট এবং লঙ্াদ্ীপ। শিবপুর-বোটানিক্ 
গার্ডেনে বহুপরিমাণে জন্মে! হুগলী গ্লেলায় জলের ধারে দেখা বায়। 

বর্ণনা ঃ-ঘন শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গুন ১ ২৫ ফুট উচ্চ, কখন কখন বেডায় বোপণ করা হয়। 
ইহাতে অভিশয় কাটা আছে। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওডা | ছুলেব পাপ.ডি 
£টি, পাপ্ডির মন্তকদেশ মোটা ও বিভ্ৃত। পুষ্পস্তবক ১8 -১৪ ইঞ্চি ও কোমল 

লোমহুক্ত। ফুল উজ্জল লেবুরং বিশিষ্ট ও পীতবর্ণ, এক একটি হয়। পুংকেশর ৪টি, 
ইহার মধ্যে ২টি ক্ষুদ্র গর্ভকেশর বক্সে লোমযুক্ত। বীজকো$-১ ইঞ্চি, উহাতে ২টি 

বীজ থাকে। বীজের ব্যাস ওঁ ইঞ্চি, অতিশয় চেগ্ট! ও ডিথ্বারুতি। 

ব্যবহার্য অংশ £-সমগ্র গাছ ও পত্র। 

. মূন্গ্রস্থাংশের ওধধাথে ব্যবহার ২ _মাত্রাজ দেশে ইহার পাতার রস বালকবের গ্লেমা ও 
স্বরে বাবহার করে। দগ্ধগাছের ছাই, কীঁজি ও জলে মিভরিত করিয়া শো, সর্বাঙগীন 
শোঁথ ও স্দিতে ব্যবহৃত হয (4109116 )1 

বোদ্বেগ্রদেশে পাতার বস ব্য(কালে পায়ের হালায ব্যবত হয়। কক্ধন দেশে গাছের 

শুধছাল ঘুংডি কাঁসিতে ব্যব্ত হয়। ছালের ২ তোলা রস ছুগ্ধেব সহিত খাইলে 
শোথ আরাম হয়। ইহার পিষ্টমূল, ফোডাষ দিলে ফোভ| বসিযা! যায়। ঝাঁটার শাখা 
ও পত্র সবিধার তৈলের মহিত পাক করিয়া সেই তৈল কাটা ঘাযে দিলে ঘা আরাম 
হয় (1051900%)1 

ইহার পত্র লবণ দিয়া দন্তে লাগাইলে দন্তবেদনা আরাম হয় এবং দত্ত শক্ত হয় 
(5242) এোছ0)1 ইহা উপদংশ বোগ নিবারক (07 906%৪201 

ঝাটি বালকদের সদ্দি ও উদরামযে ব্যবহৃত (00 1050002907) | ইহার শিকড ও 

সমগ্র গুন মৃত্রকর ও বলকারক (20090) পত্রের রস পায়ের তলা লাগাইলে 

পায়ের তলা ফাটা নিবৃত্তি পাক্স। 

০৪গঢ ৪ সংক্ষিপ্ত গুগপরিচয় 8 

পাতার রঙ্গ £_বালকদের জর এবং পিছুটি সহ চক্ছুরোগে উপকারী, 

শুদ্ধ ছাল £--কানিতে উগকারী ৷ 

ছালের রস ₹-_উদরীরোগে উপকারী । 

পাতি £-চিবাইলে দাতের বন্তরণাঁয় উপশম হয় 
মূল বাটা ১_ফোডা বসাইবার জন্য এবং গ্রহ্থি শোথে উপকারী । 

৮৮৭ 



চ০,--206৫0, [7000 915 2৫ ৮ ক) আআ 1556 2323 পো & 

9890. [0. 7060. 01. 6 220 2 

61- মা 81., 18,482 7 3095 চুন 2 365 9০ 9৯ 98125 আআ 

1,011, 400 ১ 02905 0, 51257, 

448. 88018018 [1015109 15050, (কাটাঝ টি) 

£49. 9, 98265 [85, (শ্বেতঝ 1টি ) 

ভীষানুসারী নাঁম :-কন্টকর্ট, সৈরেষক- সংস্কৃত; শ্বেতঝটি_বাংলা; ভদ্রেলু-_ 
পাঞ্কাব; উদমুন্লী তামিল ; কোদিকান, তেলেগু £ ঝিন্লি-_-আদাম ; তিহ্িকোরান্টে 

--মহারাষ্র; স্থবন্থল্লগোরটে গল্প, _-কর্ণাট। 

কণ্টকরণ্টো বিন্টী জা ব্যাসহচরী তু সা গীতা। 

নোণী কুরবকণ্ান্মী কণ্টকিনী শোণবিন্টিকা চৈব ॥ 

দাইস্তা ভু লীলবিণ্টী নীলকুরষ্টম্চ নীলবুস্ুমা চ। 
বাণী বাণ দাসী কণ্টার্তথলা চ সপ্তসংভ্ঞ ভ্যাৎ ॥ 

৮৮৮ 



বিন্টিকা: কটুকাস্তিসা দস্তাময়শীন্তিদাম্চ শুলদ্াঃ। 
বাঁতকফশৌফকাঁস-স্বগ্দৌষবিনাশকারিণ্য 21 

অপিচ 
সৌরের: কুষ্ঠ বাতাস ক কফবিষাঁপহঃ। 
তিক্তোষেগ মধুরোইয়ঃ সু্সিগ্ধ কেশরপ্ন | 

রাজনিঘণ্ট,$1 করবীরাদিবর্ঃ। 

নাঁমপর্যায় £ _কণ্টকরণ্ট, বিন্টী, বন্যদহচরী, পীতা, শোঁণী, করবকনামী, কণ্টকিনী, 

শোণবিটিকা__এইগুলি নামা অন্য আর প্রকার আছে তাহার-_নীলবিস্টশ্, নীল- 
কুরন্ট, নীলকুন্মা, বাণী, বাঁণা, দাসী, কণ্টার্তগলা__এই সাতটি নাম। 

গুগপর্যায় +_বিন্ট_কটু তিক্তরস, দন্তরোগেব শাস্তিকীরক ও শৃলনাশক| বাঁধু কক, 
শোধ, কাস, তগ্দোষ নাশক! আরও ইহা, কুষ্ঠ, বাত, বুভ্তদৌষ, কফ ও বিষনাঁশক, 

ভিরস, বিপাকে মধুর রস, স্গিপ্ধঃ কেশরগক | 

জন্স্থান £_-বঙ্গদেশের অর্বত্র পাওয়া যায় বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। হুগলী, হাওডা, 

বর্দমান জেলায় জঙ্গলের ধারে জন্মে | 

বর্ণনা ঃ__সরল ছোট গুল্স। শাখা, গীত লোমযুক্ত। পন্র ৩.৪ ইঞ্চি লগা ও ১ ইঞ্চি চওড| | 
উহাতে গীতবর্ণের লোম আছে প্রত্যেক গীইট হইতে ছুইদিকে খাডা ভাবে শাখা 
বাহির' হয়। পুষ্পনল ফিকে লঘা! পাপড়ি ৬টি। বীজকোষ উ ইঞ্চি, ইহাতে 
৪টি বীজ থাকে। বীজ গোলাকার, চেপ্টা ও পশমময়। শ্বেতবণটি সবব্র পাঁওষা 
যায়| বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রীরস্ত পর্যন্ত ফুল ও ফল হনব! 

ব্যবহার্য অংশ 8 সমগ্র গুম 

মূলগ্রস্থাংশের ওঁবঘার্থে ব্যবহার £__ইহার মূল গেবণ করিয়। মধু ও চাউল ধোয়া জলের 
মহিতভ খাওয়ালে ইন্দুরের বিষ ও অর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহীর মূল ও পত্র আঁঘাত ভনিত 
ফুলায় হিতকর। পাতার টাট.কারস সদ্দি নিবারক ! 

তোওঞঞড ৫ জংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 

মূল ও পত্র ঃ- ফুলায় উপকারী । 

পাঁতার রস £-_কাদিতে উপকারী । 

গাছ 8_সর্প দংশনের বিষে উপকারী । 

8৮8০ 7176. 1615, 7856 1০5 6 453 ; রিটের হট, 100 260, 

21,622]. 

৪ দন 488, 8০১০ ছু) 05375 90,281 5 ভহ5 দ চিত হা 
399২ চা [শান ও 257 
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450. 7. ৪চ08০55 1৭. ( নীলঝাটি ) 

ভাঁষানুসাঁরী নাম £_দাপী, ছাদন-_ সংস্কৃত; নীলঝণটি-_বাংলা); ওযাহিচি-_বোথে * 
বাইলা-বহি সাঁওতীল , নীলি_ তামিল; নীলাজরমু_ তেলেগু ; নীলকুরনী-_মালয় , 
কলোকোৌরাপ্টা_মহারাষ্ ; কাধয় গোরটে__কর্ণাট। 

নীলপুষ্প। তু লা দাসী নীলাম্নানভ্ত ছাদনঃ | 

বাল! চার্তগল! চৈব নীলপুষ্পা! চ বড় বিধা ॥ 
আর্তগলা কটুস্তিস্তা কফমারুতশুলনুৎ । 
কণুকুষ্ব্রণান্ হস্তি শৌথত্বগ্দৌবনাশনী ॥ 

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরা দিব 
নামপর্যায় *_নীলপুষ্পা, দাসী, নীলায়ান, ছাদন, বালা, অ্তগল| এই ৬টি নাম। 

গুণপর্বায় _আত্তগলা__কটুতিক্তরস, কফ ও বামুশূল নিবারক কু, কুষ্ঠ, ব্রণনাগক | 
শোথ ও তদ্দোয়নাশক। 

থান $উড়িা? ছোটিনাগণুর, উদ্বব্, গোবর, অযোধ্যা 
[৬ 



বর্নি_ছোটি গুন, ২৮ ছুটি, কাণ্ড শোমবুজ। পত্র ৪২-৬ ইঞ্চি লা, ডিস্বাকৃতি, অগভাগ 
সরু। পত্রের শিরা ৬৮ জোড়া । ফুল ঘন লোমযুক্ত, পুষ্পদণ্ের উপরিভাগে 
অনেকগুলি একসঙ্গে থাকে! বহিব্বর্ণন ঘন। ২১ ইঞ্চি লা । পুষ্পস্তবক ১২-২ 

ইঞ্চি লগ্ঘ, নীলবর্ম, পুর্পনস ফিকে নীলবর্ণ। বীজকোষ & ইঞ্চি লম্ব , উপরিভাগ সকু। 
বহর্বাস ঘন, ২-১ ইঞ্চি ল্। পুষ্পস্তবক ১-২ ইঞ্চি লা, নীলবর্ণ। পুম্পনল ফিকে 
নীলবর্ণ। বীজকোথে ৪টি বীজ থাকে। বীন্্ পশমের মত লোমযুক্ত (04006) | 
নীল্টির ফুল পত্রের গোডভায থাকে | এই গাছ সব্বন্র পাওঘা যাষ না। ফুলে 
মাস হইতে ভিসে্বর মাস পর্যন্ত এবং ফশ শীতকালে জন্মে । 

ব্যবহার্য অংশ £ সমগ্র উদ্ভিদ, 1 

নূলগ্রহাংশের ওধধার্থে ব্যবহার :--ইহাব ঘৃূল সাওতালেরা সার্ধিতে ব্যবহার করে (39৬, 
08002) নীলঝশটির পত্রের রস গাঁষে নেপন কবিলে ছুলী (সি ) আবাম 
হয। পাতার কাথে মুখ ধৌত কবিলে দাত শত হয় ও নভ। দাঁত বলিষ। যায। 

01089415 :+সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়_- 

মূ--কষ্টকর শ্বাসযুক্ত কাসে বিশেষ উপকারী । 

[15743065561 81015, 5,249 (1920) 

5896- ঢা 91 14893 8০৮, ঢা, 0099১ 9.2.) 25812, 

450, 8৪05715 59018058 ভা]. (নীলবঝাটি) 

চট - 



(36709--]0971005 11100 

451, 0৮ £6005755% 400, £ (জগত্মদল ). 

ভাঘান্থুসারীনাঁম £__নীলনিগ্ততী- সংস্কৃত ; জগত্মদন, নীলনিসিন্দা। মামলক--বাংলা , 

উ্দি-সম্ভালু-_হিন্রি; করিরলোকি-_মহাবাষ্ট্র;ঃ মেউডি-কর্ণাট ; কালিস্খলি__ 
দাক্ষিণাত্য ; নল্লববিলেঃ আদ্দাসাবামু, নাজ।-বাঁডিলি--তেলেগু ; কাঁক্ষনচ-চি-_ 

তামিল, কাঁলা-ঘছল্সা_ বোথে ; ভাটান্কোর্ধি__মাঁলঘ 3 

স্গন্ধাইন্যা। শীতপহা নিগুন্তী নীলসিন্দুকঃ। 

সিন্দুকম্চপিকা ভূত-বেদীন্দ্রাণী চ নীলিকা ॥ 

কটুবগ নীলমিগুন্তী ভিজ্ঞা রক্ষা চ কাসজিওু। নি 

শ্নেপ্রশোফদনীরার্তি-প্রদরাশ্মানহারিণী | 

রাজনিঘণ্ট$। শতাহবাদিবর্গ়। 

নাঁমপর্বায় 8_স্থগন্ধা, শীতসহ!, নিগু্ভী, নীলসিনুক, সিন্ুক, চপিকা, ভূত-কেশী, ইন্দ্রাণী, 

ও নীলিকা-এইগুলি নাম। 

গুণপর্যায় £ন'লনিগুত্ী_কটুবস, উদ্যবীর্ধ্য, বিপাকে তিক্রবস, রুশ .এবং কাঁসনাশক | 
শ্রম, শোথ, এবং বাধুনাশক। প্রদর ও আধ্মান ( পেটকাপ! ) নাঁশক। 

জন্মন্থান £_-দমগ্র ব্্দদেশে দেখ| যাঁয়। বিশেষত; হুগলী, হাঁওডা, ২৪-পরগনা, বর্দমান . 
গ্রভৃতি স্থানে জঙ্দলের ধাবে ও বেডায় দেখা যাম। কোন কোন স্কানে চাষ হয়। 

মার্ভাবান ও টেনাসবিমেব জব্দলে প্রচুর জন্মে । 

নর্ণনা $_বর্ষজীবী ছোট গুজ্সজাতীয় উদ্তিদ,1 কাও ২ ৪ দুট, কাণ্ডের চারিপার্থে লঙ্থ। ও 
চাঁপা দাগ আছে। গাঁছেব অগ্রভাগ একটু মোটা, হক্ম ও বেগুনে বংএব লোমধুক্ত। 
পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লক্বা, বৃস্তদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ পরু হইয়াছে। পত্রের কিনাঁবা 
কন্তিত ও উন্ধল এবং সুক্ম লোমযুক্ত | পত্রের শিবা নিয়ে বেগুনে রংএর দাগ আছে। 
পত্র বৃন্ত ষ্টইঞ্চি। ফুল ছোট, শ্বেত অথব| লাঁলবর্ণ, ইহাতে অতি দ্র লাল দাগ 
আছে। গাপ.ডি ই ইঞ্চি লা তরবারিব আকৃতি, কক্ষ লোমযুক্ত। পুঙ্গনল উ ইঞ্চি। 
বাঁজকোব ২ উঞ্চি, সুক্ষ লোমযুভ্ত, কোষে ৪টি বীজ থাকে । 1:17967. বলেন, ইহাব 
ফল প্রা দেখা থাঁয় না| পত্রে মনোহব গন্ধ আছে। আরও ছুই প্রকার নিগুত্তী আছে। 
উহাদের নাম 9৫5 1₹5৫0798 এবং 268 6260116. ; উহা 60027780526 

00৫৪: ভুক্ত! এপ্রিল মে মাসে ইহার ফুল ও বর্ধার প্রাবন্তে কল হুয। 

ব্যবহার্য আংশ + পত্র এবং তৈল । 

৮৯২ 



বৈশ্কে নিগুন্তীর ব্যবহার। 

চরক £ নাড়ীকুষ্ঠাৰিলার্তিতে নিগুত্তী_নীলনিশিন্দীর মূল এবং পত্রের রসে য্থাবিধ পঙ্ক 

তিলতৈল, নাঁড়ীব্রণ, কুষ্ঠ, পামা, অপচী এবং বাতব্যাধিতে পান ও মর্দীনার্থ ব্যবহার 

করিবে (চিঃ ২৮ অঃ)। 

বসেন £_(১) কফজকাসে নিগুত্তী-নীলনিশিন্দার পত্রের বদে পর্ণ দ্বত, কফজ 
কাঁসনাশক (কান-চি:)। (২) গুুতিকর্ণে নিগুত্বী_নীল নিসিন্দার পত্রের রস এবং 
সৈষ্ধব লবণ, ঝুল ও পুরাণ গুডের কত মহিত পক তিলতৈন, মধুযোগে কর্ণ পুরণ 

করিলে কর্ণ হইতে পূষাদি শ্রাব নিবৃত্তি পাষ। 

চত্রদত্ত ঃ-১) বঙ্গশায় নিগু“শ্তী-_নীলনিসিন্নার মূল, ফল এবং পঞ্জ কুটিত করিয়া রদ লইয়। 

যথাঁবিধি গব্যত্বত পাঁক করিবে । এই স্বৃত পান করিলে ক্ষঘগ্ত্তরোগী নির্বযাধি হইয| 
দেবব্ৎ শোভা পায়। (২) গণুমালায় নিগুতী-_নীলনিসিন্দাব মূলত্বকৃ জলে গেষণ 
পূর্বক নন্ত লইলে গণ্তমালা। প্রশমিত হয (গগুমালা চি: )। 

ভাবপ্রকাশ £_্লায়ুকরোগে নিগুতী_তিনদিন গবস্বত পানানত্তর নীলনিমিন্দার পাতার 
বম পান কৰিলে অতি উগ্র জাযুক রোগ বিনষ্ট হয় ( ক্মাধুক চি: )। 

মূল গ্রন্থাংশের ওঁধধার্থে ব্যবহার :_পত্রেব রস সরিষার তৈলের সহিত খাইলে হাঁপানি 
রোগীর বমন হয় এবং ইহার গাতার জলে স্ীন কবিলে বাত আরাম হ্য (81:60)। 
নিণুত্ীী মন কারক ও বালকদের পেট বেদনা অভিশয ফণপ্রদ। ইহাব গঞ্জের কাথ 

. পুরাতন বাতে হিতকর (4123116)| ইহার রপাষন শক্তিও বিগ্যঘন আছে। 
প্জ হইতে প্রস্তুত তৈলে গাঁচডা আরাম হয় এবং পিষ্ট রস খাই,ল অর্দশিরংশূল 
( আধকপালে মার্থাধরা ) ও মুখের পক্ষাঘাত আরাম হয় (৩/::)। 
পত্রের টাট.কারস কর্ণে প্রদান করিলে কান বেদনা এবং মাথাব যেদিকে আধকপালে 

হইয়াছে সেই দিকের নাকে নন্থলইলে উহ! আরাম হ্য। 

মন্তব্য ₹_-চরক বিষদলবর্গে এবং সুশ্রন্ত সুরা দিগণে নিগু-্তী পাঠ করিয়াছেন । 

[8.-0155606, [00 021. 15, 0 42 পেটালো & 825৮, 100, 0150 915 0 
724, 

8৪৫, 8, 15 2১532 3 2২০০, চু 728 8.5 15818 ১ 7900, ৮১ ০০ 
18,557 7 চালা, লু, নন 256, 

নিত 



ব 

451, 08961016 £012081035. 1[5707, £ ( গং্মরূন ) 

৬৭ 

452, 0. 0128ঘ55 আ17 (শীতপাগড়া ) 

গাধানুসারী নাম 8 গীহণ।পঢা--বাংল| ; ঘাতি_বোথে। 

জন্মস্থান ২-_ছোটনাগপুর, বিহার। 

বর্ণন। £- গুশ্মজাতীয় উদ্ভিদ, | বর্ষাকালে বহু পরিমাণে দেখা যায । ইহার গীঁইট হইতে শিকড 
বাহির হয়। কাণ্ডে যুগ্মপত্র জন্মে। পত্র লক্বকতি, অগ্রে মোটা, স্থক্ম লোমযুক্ত। 

পত্র 8১২ ইঞ্চি, নিম্নের পত্র কিঞিৎ বক্র। ফুল ছোট, ফিকে বেগুনে, মূল নরম, লথ| 

ও সবূল। ফুলের নীছের পাতায় গাঁচ লাল দাগ আঁছে। ফুল ছোট বড উভযব্ধি 

হয়। বীজকোষ উ ইঞ্চি। বর্ধার প্রারভ্ত হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফু" ও ফলের সময | 

ব্যবহার্য অংশ : পত্র। 

ঘুলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার :_ ফুলের দময় এই গাছ সংগ্রহ কব! উচিত। গাছের 
ও ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর | £478116 বলেন, ইহার পা বূগডাইয়। চক্ষে রস দিলে 
চক্ষেব আবততক্তা ও চক্ষু উঠী আরাম হয় (1950001 1, 49)1 - 

৮ 



৫1685 15 515395 পরের ৪ 9 ঢেউ, 2১ দি 725) 
[11660671006 12], ও।0:945:200. হণ, 80৮ উপাতিত অহা 622, 

ঢা2 19, 

266 চা 8,1১1, 538, 2০5৮, ঢূ 1,132, উ, চ১ 1, 818. 
1] তু ই, ১৬ রে ৫ 

452 0050০4 0168058 ৬101৭ (পীতপাপডা) 

03200৩--13717,0477709 1565, 

455 [২ ০0101701015 1925 (পলকর্ু'ই) 

ভাষান্থুসারী নাঁম £-ধৃথিকাপণীঁ- সংস্কৃত, গলকজুইী। পলকজুই, জুইপোনা-_বাংলা ; 
পনকুই-হিন্ি , গাচক্কারণ-_বোঙ্গে, নাঁগামান্ি__তাঁখিল , নাগামাললি-তেলেও; 
নাগামূজী__যালয়। 

যুখিকা গণিকাহহ্বষ্ঠা মাগধী বালপুম্পিকা। 
মোদনী বছগন্ধ! চ ভূঙ্গানন্দা গজাহবরা ॥ 
যুথিকাধুগলং স্বাছু শিশিরং শর্করার্তিনুৎ। 
পিত্বদাহতৃষাহারি নানাস্বদ্দোষনাশনম্। 

রাজনিঘণ্ট ; করবীরাদিবর্গ। 

* চটি৫ 



নামপর্যার ৫ যুথিকাঃ গণিকা, অহষ্ঠা, যাগধী, বালপুম্পিকা, যোঁদিনী, বগন্ধা ভূঙগানন্দ ও 

গজাহ্বরা--এইগুলি নাম] 

গুপর্যায় ৪ উভয় প্রকার বৃথিকাই-_ থা, শীতবীর্ধয ? মূতরশর্করা নাশক। পিত্ব, দাহ ও 
ভূষ্খানাশক | নানাপ্রকাৰি চর্মরোগ নাশক । 

জন্মস্থান উডিগ্তা, ছোটনাগণপুর, দাঁক্ষিণাত্যের শ্রিবাস্কুর, বজদেশের সর্বত্র পওয়া যায়। 

সচরাচর হুগলী, বর্ধমান ও হাওডার বাগানে জন্তে ; 

বর্ণনা! ২ শাখা বিশিষ্ট শ্ুক্ম। কাণ্ড হইতে উভয় দিকে যুগ্মপত্র বাহির হয়। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি 

লন্ব" £-১২ ইঞ্চি চওডা | পত্রের কিনারা ঢেউ খেলান। অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। 

পত্বৃস্ত ৪ ইঞ্চি, ফুল গুচ্ছবন্দ হয়॥ বহির্ববাম স্ট ইঞ্চি পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোঁষে 
৪টা বীজথাকে। উহার বৌটা লগ্বা, নিরেট এবং গোলাকার । ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল 

মান পর্যন্ত দুল ও ফলের সময় | 

ব্যবহার্য অংশ 2-পত্র । 

যুলগ্রস্থাংশের ওবঘার্থে ব্যবহার ৫ ইহার টাটকা শিকড ও পাতা ছেচিয়া চপের জলের 
সহিত পান করিলে ব্ডক্রিমি আরাম হয়। ইহার বীজ বভ ক্রিমির পক্ষে হিতকর 
(210916 )। 

শিকডের ছাল চর্শরোগের মহৌষধ ১ উহাকে ইউরোপীয় ভাক্তারেরা [00765 16০৮ 
বলেন (10%500015 111, 55) 

সিন্ধুদেশের কবিরাজের ইহার কামোত্বেজক শক্তি আছে বলিয়া ইহার শিকড় ছৃগ্ধে 
সিদ্ধ করিয়া খাইবার ব্যবস্থা দেন (20255 )। 

ভারতের কোন কোন স্থানে ইহার শিকড সর্প বিষ নিবারণের জন্য বাবহার করে । 

31985815- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £ 

মূল, পাতা ও বীজ 2 -বড ক্রিমিতে উপকারী। বহ্প্রকার চর্দরোগে উপকারী। 
ফুল :_ ছুগ্ধপহ প্িদ্ধ করিয়া! ব্যবহারে কাঁমোদ্দীপক | র্প বিষে ব্যবহৃত হয়| 

ঢা ২006506, 1707৮১17161, 5669৭ 9০0৮ 1128 5325 2 পতেপানের 8 

8850১ 1770, 7150, 1 ৫. 72613. 

89 2 80 54]. 5 96,819 

৮৯৬ 



453, 0717908176005 ০000000015 136০5- (গলকজু'ই 

তেভাঃা5 17089014014, চা 

454 চু) 100122াথতা চেক (উদ্ুজীতি) 

ভাষানুসারীনাম 8 _উদজতি, হনে গাছ__বাংল : উদ্জাতি_হিন্দি/ ধাক্তা অদৌলস_- 
মহারাষ্ট্র; নীলা্ববী_-তামিল ; চিকাতি, কুবাটাগ্। _তেলেগ্ড » ওদিযা মাদাথা__ 
মালয | 

জন্মস্থান ৪--মধ্য ও পুর্ব বঙ্গ , হুগলী, হাওডা, বর্দমান প্রভৃতি জেনায জঙ্গলের ধাবে বহু 

গরিমাণে জন্মে! 

বনি!:-শয়ঙজাতীয় উত্ভিদ্। ২-৩ ফুট উচ্চ, কখন বা আব ও উচ্চ হয়। কাণ্ডের উভয় 
দিকে বুগ্ পত্র হয়। পত্র ৪২-৬ইঞ্চি লা, ডিঘাক্ৃতি। কোমল লোমবুক্ত। বৌটা 

ত্র, পুপনণ্ড ২-১* ইঞ্চি লক্ব' চতুষ্কোণ ) পুশ্্তবক ১২ ইঞ্চি। ফুলের রং ধিকে 
নীলবর্ন অথবা নীলাভ সবুজবর্ণ। 0: 77০০1: বলেন, ফুল সবুজের আঁতাঘুক্ত নীলবর্ণ 
অধব। নীল কিছ! বেগুনে। বীজকোঁষ লোমযুক্ত, বাজ শ্বেতবর্ণ। মেপ্টে্বর হইতে 
এপ্রিল মান পর্যৎ ফুল ও ফলের স্ম্র | 

ব্যবী্ধ্য অংশ :-_থিকড। 

৮৯৭ 
১১৩ 



মূলগ্রন্থংশের ওধ্ধার্থে ব্যবহার £_ইহাব শিকড যক্কৎ রোগে ও বাধকে ব্যবন্ৃত হয 
(1057000]হ ) । 

101. 256৫5 বলেন, সমগ্র গাঁছ বাতে ব্যবস্থত হয। এই গাছ গাভীতে ভক্ষণ কবিলে 

উহার দুগ্ধে বন্থুনের ন্যাষ গন্ধ হয বলিষা কথিত আছে। 

10590: : সংক্ষিপ্ত গুগপরিচয়__ 

মূল :_হক্ারোগে, বাধকে এবং বাতে উপকারী । 

পাতার ক্কাথ *_মৃত্ররে'ধে উপকারী । 

গ্রাছ_-বাতে উপকারা। 
36 738620৩, [0 78], 11১ 0, 20, 8০6. 1128. 1847) 18196. 105 6463 

7২6. ঢু, 9, [.) 155544 ) 20%0 ; ঢা [71145 9, 95 25815 3 হজে হন, 

9 
রে 

৮:/%53, 

টি) 
নে 
২১০৯৯ 

454. ০০০11100680 [ছে (উহ্জীতি 

(921705--7২0004, 1০০5. 

পভ হি 7085381005, 1355, ( পিশ্তি) 

ভাথানুসারী নাম: পিগি_সম্কৃত, পিপ্ডিবাংলা) মোথাখাদসালিও--গুছরাট, 
বীবলোপদ্-আব্রক-_ সাঁওতাল ; পিণ্ডিকু্__ তেলেগু, পুলব্পু্-_তাঁমিল। 

জন্মস্থান :-ভারতের স্থানে স্থানে বন্ধদেশে ও ছোটনাগপুবে দেখা যাঁষ। 

৮৯৮ 



বর্ণন|৪_বর্ষদীবী নবম গুল্। পত্র ২২-৪ ইঞ্চি, হাতি, পত্রের বৃহদেশ কষংপ্রাপ, 
সুঙ্জ লোমযুক্ত। পুস্পনণ্ড ছোট, & ইঞ্চি, চেপ্টা। পাপড়ি লক্বাকৃতি। পু্প্তবক ই 
ইঞ্চি, ছোটি। কুল শ্বেতব?ি উহাতে নিন্নদিকে নীলে ডোবা আছে। বীঁজকোবি? 
ইঞ্চি, বীজ ছোট । ফলে সচরাচর ওটি বীভ থাকে নাধার্ণত; শীতের যর 

- ফলও বল হইয়া! থাকে। 

ব্যবহার্য অংশ :_পত্র! 

মরগ্রন্থাংশের ওবধার্থে ব্যবহার ইহার নৃতন পতন শবাস্থিকর এবং বালকল্রে বসন 
হইলে বাবন্ৃত হরর । ম'্র' ছোট চামচের একচামচ দিবষে ছইবার ব্যবহাব্য। আঘাত 

জনিত ব্দেনাধ ইহার পাতার বসে হী উপশম হয় (4109172)1 
জ০এএনচ ক্ষিপ্ত গুণপ্রিচর ₹_ 

পাতার রস £_ ন্িগ্ভতাকার্ক, কোষ্টবদ্ধতানাশক | বাঁলকদের বদস্তে উপকারী , 
মূল জর । - 

পাঁতা ঃ--থেঁতো করিয়া আঘাতজনিত বেদনা উপকারী এবং বে কোন ফুলগা 

কমাইবাব জন্য ব্যব্হত হয! 

ঢ16-8600., 10৭ 91, 100, 01016065266 3 রাতের 8. 9890১ 10, 7150, 1, 
৮729, 

ঘর ঢ, 8, [১12 550 3 8০৮, জুন, 139 58652078215 চাজাত হি লও 

259, 

4557 টি 022০2 ৩5 (পিগি) 

৮৯৯ 



0321009-7771২19110771717, 2০65, 

456, 0 51081505155 695. €নাসভাগ ) 

ভাষানুসারী নাম £__নাসভাগ-বাংলা; অপ্রিলাল-হিন্দি পীতপাপ্ডা__বোক্ধে ? 
চোবিরা__তেলেগু। 

জন্মস্থান :-ট্টগ্রাম, বিহাব, উত্তর-পূর্ব ব্দদেশ, ময্মনসিংহ, হুগলী, হাঁওভা, ২৪-পরগণাঁ, 
গন্ধানদীর কিনাবায় শুক পতিত স্থানে পাওয়৷ যায়। 

বর্ণন। ১_-সরল বিস্তৃত গুল্প, লোমযুক্ত। পত্র ২-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা 
ইঞ্চি; পুষ্পদণ্ডের পত্র উ-ঘ ইঞ্চি ল্াৃতি ও সরু। পুষ্পস্তবক উ-ই ইঞ্চি বীঙ্গকোষ 

উই ইঞ্চি। বীজ ছোট ছোট অনেক হ্য। শীতকালে ফুল ও ফল হয়। 
ব্যবহার্য অংশ 2--মমগ্র উদ্ভিদ, | 

মূলগ্রন্থাংশের ওষধার্থে ব্যবহার £_137. [1০০৭০ বলেন, সমগ্র গাছটি পেষণ করিযা জলের 
সহিত পান করিলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট ভঘ। ভাক্তার সখারাম অঞ্জুন, তাহার 
লিখিত 80010951005 নীমক পুস্তকে ইহার গুণ ন001918 0201610 র 

বনশুল্ফ।) তুলা বলিঘ! লিখিযাছেন এবং ইহা! বনগুল্ফার স্থানে প্রযোগ করা যাইতে 
পাবে বলিযা উল্লেখ করিযাঁছেন। ইহা'র তিক্ত বনগুলফা অপেক্ষা কম। 

031055915 £__সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় £_ 

গাছ $-চালু'ন জলের সাঁহত পেষণ কণ্বঘ! পান করিলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট 
করে। 

18 গাও [1] 6512) চা, 27 টাহ2 8 8৪৪৪১ 00. 00650. 615 6790, 
চ৪নি ছা, 90৩ 5554 5 0২0%৮০ ভা ]51126 58505275820 $ গ্রাতে। লু, 2 

259 5 10815 ৫0 2105১ 30090 মা]। 197. 

456. 09215000005 105815০৮155 555. (নোষভাগ ) 

১০০ 

0 কী 
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